
KÖMMERLING 76 MD
System z uszczelką środkową
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 Wysoka oszczędność na kosz-
tach energii – nowy system 76 mm  
z uszczelką środkową o najwyższych 
parametrach izolacyjności termicznej 
– wartość współczynnika Uw dla okna 
referencyjnego do 0,73 W/(m2K) 

 Poprawa jakości życia dzięki perfek-
cyjnej izolacyjności akustycznej do 48 
dB.

 Większe bezpieczeństwo - możliwość 
zastosowania zintegrowanych syste-
mów antywłamaniowych (systemów 
osłonowych); klasa antywłamaniowości 
RC2. 

 Łatwość pielęgnacji dzięki wytrzy-
małej, odpornej na zmienne warunki 
atmosferyczne powierzchni o najwyż-
szej jakości.

 Długa żywotność okna.

 Wysoki komfort obsługi i wyjątkowa 
funkcjonalność dzięki nowoczesnej 
technice.

 System dostępny w kolorze białym 
oraz w okleinie dekor w szerokiej  
palecie kolorów o strukturze gładkiej 
lub drewna.

 Możliwość zastosowania innowacyj     
nych nakładek aluminiowych AluClip 
lub AluClip Pro. Zm
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System okienny najlepszy  
w swojej klasie.
Okna w systemie KÖMMERLING 76 MD  
to wybór bez kompromisów. 
Charakteryzują się one wszystkimi 
parametrami nowoczesnego okna 
przyszłości.  Z punktu widzenia kształtu 
geometrii poprzez funkcjonalność, 
statykę oraz współczynniki izolacyjności 
termicznej i akustycznej, aż po ochronę 
środowiska system spełnia nie tylko 
aktualne wymogi, lecz przede wszystkim 
wymogi przyszłości.

Innowacyjne technologie.
Innowacyjna konstrukcja systemu 
KÖMMERLING 76 MD pozwala 
na możliwość osadzenia w oknie 
nowoczesnych pakietów 3-szybowych o 
grubości do 48 mm oraz różnorodnych 
szyb funkcyjnych. Dzięki inteligentnym 
technikom mocowań profesjonalny 
montaż jest realizowany szybko, 
sprawnie oraz bez większych 
nakładów.  Wymiana starych okien na 
nowe - nowoczesne okna w systemie 
KÖMMERLING 76 MD jest więc „czystą 
przyjemnością”.

KÖMMERLING 76 MD

System okien i drzwi PVC o 
głębokości zabudowy 76 mm.

KÖMMERLING 76 MD jest nowoczesnym i najlepszym w swojej klasie  
systemem okien i drzwi PVC. Najwyższa jakość, wymierne  
oszczędności na kosztach energii, optymalna ochrona przed hałasem, 
pewne zabezpieczenie przed włamaniami oraz różnorodne możliwości  
kształtowania powierzchni zewnętrznej świadczą o przewadze systemu. 
Decydując się na okna w systemie KÖMMERLING 76 MD podejmujesz  
właściwą decyzję, podwyższając swoją jakość życia.

KÖMMERLING 76 MD

jakość życia.
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* Wartość Uw wyliczona teoretycznie dla okna referencyjnego 1230 x1480 mm.


