
Consiga que a sua casa seja um lugar mais confortável, acolhedor e saudável.
Ganhe tranquilidade e qualidade de vida com a revalorização da sua moradia.

Ao instalar janelas do Club KÖMMERLING notará a diferença.

As janelas são uma das partes mais importantes de uma casa. 
Aproxima-nos dos demais, mas também nos protegem e isolam do exterior.
Delas depende em boa medida o nosso bem-estar e da nossa família.
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SISTEMAS KÖMMERLING

Pol. Ind. Alcamar s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)

Melhore a sua casa
p ela  j ane la 

... um verdadeiro lar Converta a sua casa ...

Consulte o seu Instalador Oficial:

Para mais informaçao:
Telf.: 902 22 14 22

info@kommerling.pt
www.kommerling.pt
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Ao contrário de outros materiais como o alumínio, o PVC 
da KÖMMERLING impede que haja perda de energia 
através dele com a consequente poupança económica 
que isto signifi ca. Além disso, com a incorporação de um 
vidro de baixa emissividade, em termos de aquecimento 
e ar condicionado poderá atingir-se os 70%*. E se as 
janelas levarem estore, este deverá ser equipado com 
o sistema RolaPlus da KÖMMERLING, o único capaz de 
garantir excelentes prestações. 
*Fonte: Ministério da Industria de Espanha. Guia IDAE. Guia Técnico para 
a Reabilitação da Proteção Térmica dos Edifícios.

1. Por uma poupança 
1. energética e económica

O PVC da KÖMMERLING adapta-se a todas as formas e 
estilos sempre com um acabamento impecável. Se o cliente 
tem uma ideia, a KÖMMERLING dar-lhe-á uma solução. 
As janelas do Club KÖMMERLING possuem uma grande 
variedade de sistemas de abertura e estão disponíveis numa 
vasta gama de cores e acabamentos em madeira. Além 
disso, contamos com uma série de perfi s para reproduzir 
molduras, jambas e outros elementos decorativos, e com a 
caixa de estore RolaPlus em todas as cores KÖMMERLING, 
tem a possibilidade de ser motorizado

10. Pelo seu desenho
10. cores e complementos10  Razões para

mudar assuas janelas

Outra das vantagens destas janelas é que quase 
não precisam de manutenção já que resistem aos 
choques, à corrosão e à poluição. Para limpá-las 
basta passar um pano com água e sabão neutro. 
E para obter um resultado ainda melhor existe um 
produto de limpeza específi co da KÖMMERLING, 
denominado Koraclean, que as deixa tão impecáveis 
como no primeiro dia. Consulte o seu instalador 
ofi cial sobre este produto.

6. Porque praticamente nao
   precisam de manutenção

As janelas do Club KÖMMERLING instalam-se 
em tempo record e praticamente sem obras. 
Graças à rápida e efi ciente montagem levada a 
cabo pelos profi ssionais do Club KÖMMERLING, 
você poderá disfrutar das suas novas janelas em 
muito pouco tempo e, melhor ainda, sem sofrer 
os inconvenientes típicos das obras: sujidade, pó, 
ruído...

7. Porque são instaladas
   praticamente sem obras

A robustez dos perfi s KÖMMERLING, com o reforço 
interior em aço galvanizado, complementada com 
ferragens de primeiras marcas com que trabalham 
os nossos instaladores (os quais possuem vários 
pontos de fecho), fazem com que a janela seja 
ainda mais segura e resistente. Por isso, ao instalar 
estas janelas você estará a investir na sua própria 
segurança e na da sua família.

8. Pela segurança
   que dão

A KÖMMERLING coloca a tecnologia alemã mais 
inovadora ao serviço da sua casa. Os nossos 
produtos são submetidos a testes de laboratório 
e são certifi cados por entidades independentes. 
A KÖMMERLING possui o certifi cado AENOR de 
Empresa, Produto (para vários sistemas) e o Meio 
Ambiente. Além disso, o perfeito estado dos nossos 
perfi s é garantido por 10 anos

9. Pela sua garantia
   e qualidade

Ao reduzir o uso do aquecimento e do ar condicionado 
diminui-se as emissões de CO2 na atmosfera, tal 
como estabelece o Protocolo de Kioto. Além disso os 
perfi s KÖMMERLING são 100% recicláveis e estão 
isentos de metais pesados como o chumbo. A isto 
a KÖMMERLING designa como conceito greenline®. 
Além disso, a empresa conta com o Certifi cado 
Ambiental da AENOR que em 2008 foi a primeira 
marca do sector a obtê-lo.

5. Porque respeitam o 
   ambiente

Se a sua casa tem problemas de isolamento térmico 
o sistema EuroFutur Elegance da KÖMMERLING, 
graças aos seus 70 mm de espessura, 5 câmaras de 
ar e fecho de dupla junta, será a melhor opção a tomar 
para acabar com eles já que impedirá que o frio e o 
calor passem para o interior da casa. Com as janelas do 
Club KÖMMERLING reduzirá drasticamente o uso do 
aquecimento e do ar condicionado, para além de que 
ganhará em conforto e bem-estar.

2. Para melhorar o
   isolamento térmico

Os perfi s KÖMMERLING impedem a propagação 
das ondas sonoras, pelo que as janelas fabricadas 
com estes sistemas são adequadas para conseguir 
um elevado nível de isolamento acústico. Além disso, 
as janelas com perfi s KÖMMERLING permitem 
incorporar vidros com tratamento acústico que 
reduzem o ruído de forma drástica. Desta forma, 
tando você como os seus poderão gozar de uma 
absoluta tranquilidade em casa.

3. Para nos isolar dos
   incomodativos ruídos

Graças ao seu fecho estanque estas janelas 
proporcionam uma hermeticidade absoluta face 
aos agentes externos como o vento, a chuva, o 
pó, a poluição… Além disso os seus ângulos são 
soldados de forma térmica (e não colados), sendo 
outra das características que tornam estas janelas 
as mais isolantes do mercado. Com elas disfrutará 
de um lar mais limpo e saudável durante todo o 
ano.

4. Para manter uma 
   casa saudável
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