
Sistema deslizante

PREMISLIDE76
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PREMISLIDE76 
Um sistema deslizante de alta qualidade 
para um maior conforto na sua casa.

Estética de linhas retas e perfil 
estreito das folhas. Um design 
ótimo que permite encastrar 
o caixilho e melhorar a 
acessibilidade.

UM DESIGN QUE FAZ 
A DIFERENÇA

PRESTAÇÕES

MATÉRIA-PRIMA E SUSTENTABILIDADE

Graças à sua geometria e vedação perimetral de três juntas, alcança a
permeabilidade ao ar de Classe 4. Além disso, obtém uma condutividade
térmica Uf de 1,4 W/m2K e alta resistência ao vento.

A formulação em PVC utilizada pela KÖMMERLING, Kömalit Z, é diferente
de qualquer outro produto ou marca em PVC. Assenta no conceito Greenline 
e utiliza estabilizadores ecológicos respeitadores do ambiente. Além disso, 
os perfis de PVC KÖMMERLING são 100% recicláveis e no final da sua vida 
útil são devolvidos ao processo de produção.

Uw 
a partir de 

0,70  

W/m²K

*Porta 1 folha 4400 x 2300 mm com vidro triplo Ug= 0,5 W/m2K e

intercalar isolante Psig= 0,032 W/mK.

**Vidrio 86.2Silence/24/46.2Silence

***Valores Exxx possíveis de acordo com as dimensões e o tipo de 

abertura.
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Desempenho térmico

Uw a partir de 0,70 W/m2K*

Uf a partir de 1,40 W/m2K

Redução de ruído 45 (-1,-3)**

Resistência ao vento Até C5

Permeabilidade ao ar Classe 4

Estanquidade à água 9A***



Tudo isto com uma linha visual refinada em que a folha deslizante é visível num único plano, trazendo elegância
e simplicidade ao conjunto. Além disso, a sua geometria interna classifica-o como um deslizador único na sua
gama de produtos.

A KÖMMERLING apresenta PremiSlide76, a nova corredora para portas e janelas que não só tem um
design inovador, como também alcança o melhor desempenho, proporcionando o máximo conforto.

 SELAGEM  
Inclui uma terceira vedação 

perimetral que melhora 

a estanquidade à água e 

ao ar.

 REFORÇOS 
Proporcionam uma grande 
rigidez, garantindo o 
desempenho face à ação 
do vento. 

 ESTÉTICA 
Melhorias estéticas graças  
ao seu acabamento interior, 
que nivela a folha com a 
moldura, ocultando os 
encaixes e rolamentos.
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 VIDRO  
Permite vidros triplos com  
vidros de até 50 mm de 
espessura.

 TECNOLOGIA  
Faixa de grandes dimensões 
para suportar o peso das 
folhas móveis. 
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 ISOLAMENTO TÉRMICO  
Geometria baseada no sistema 

KÖMMERLING76 com um valor 

Uf a partir de 1,40 W/m2K y  

Uw a partir de 0,70 W/m2K.
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FERRAGENS QUE FAVORECEM O
DESLIZAMENTO 

Ferragens adaptadas que facilitam a abertura da 
porta, melhorando o seu deslizamento e contribuindo 
para um melhor desempenho do sistema. O seu 
mecanismo guia a folha até à posição de fecho 
nos 4 cantos, favorecendo a sua estanquidade. 

Este sistema de encaixe permite a inclusão opcional
do sistema SOFTCLOSE, um amortecedor integrado
na porta, conseguindo que a folha móvel pare de 
forma suave no final do seu deslizamento. Previne 
acidentes e melhora a segurança.

Desempenho térmico

Uw a partir de 0,70 W/m2K*

Uf a partir de 1,40 W/m2K

Redução de ruído 45 (-1,-3)**

Resistência ao vento Até C5

Permeabilidade ao ar Classe 4

Estanquidade à água 9A***



CORES E ACABAMENTOS
O PremiSlide76 permite múltiplas opções de
acabamento e cor, do clássico branco aos
folheados em acabamento para madeira,
lisos ou metalizados. Um vasto leque que
responde às necessidades de cada projeto.

KÖMMERLING ofrece uma vasta garantia 
nos seus perfis folheados, graças à 
tecnologia PX. Esta tecnologia destaca-se 
por estar isenta de plastificantes e combina 
as novas matérias-primas utilizadas com o 
seu inovador tratamento de proteção solar, 
que atua como um escudo ao reduzir a 
absorção de temperatura das Lâminas.

DESIGN E CONFORTO

n Uma corredora que oferece alto 
desempenho sem sacrificar o conforto.

n Economia de espaço durante a abertura, 
adaptando-se a todos os tipos de folgas.

n Grandes possibilidades de design com 
uma estética refinada.



A TECNOLOGIA
MAIS AVANÇADA
EM SISTEMAS
DESLIZANTES

Um sistema que se destaca pela sua facilidade 
de abertura, resultado da combinação de 
corredora e paralela. Esta ligação resulta num 
deslizamento de alta qualidade, com alto 
desempenho em termos de estanquidade à 
água e baixa infiltração de ar.

PremiSlide76 é ideal para janelas e 
portas de correr, adaptando-se e 
respondendo às novas necessidades  
do mercado. Um sistema de 
deslizamento que se adapta a todos 
os tipos de construção.



K
Ö

 -
 0

3/
20

20

profine Iberia S.A. Unipersonal
SISTEMAS KÖMMERLING

Pol. Ind. Alcamar s/n, 
28816 · Camarma de Esteruelas · Madrid

Tel.: +34 91 886 60 45
Fax.:+34 91 886 60 05

info@kommerling.es
www.kommerling.pt


