
KÖMMERLING 76 biedt de allernieuwste technologie voor 
PVC ramen. Een belangrijke troef van het systeem is het 
universele modulaire principe. Hierdoor kan KÖMMERLING 
76 aan al uw specifieke behoeften worden aangepast en 
steeds een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bieden. 

Het ontwerp is zo vernieuwend dat zelfs 3-voudige 
beglazing met modern isolerend glas mogelijk is, ondanks 
het eerder smalle profiel. Dankzij het innovatieve monta-
geconcept kan een professionele installatie snel, schoon 
en eenvoudig worden uitgevoerd. Hierdoor kunt u zonder 
problemen oude ramen vervangen door nieuwe, moderne 
ramen met het KÖMMERLING 76 systeem.

K o m t  e r  z o v e e l

technologie 
bi j  k i jken?

K Ö M M E R L I N G  76 .  H e t  i n n o v a t i e v e  r a a m .

  Flexibele en eenvoudige  
plaatsing

      De plaatsing kan worden uit-
gevoerd met normale muur-
ankers of montagebouten 
doorheen de staalversterking. De 
installatie gebeurt op een snelle, een-
voudige en veilige manier.
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  Beglazing

      Grote keuze aan beglazing: 
van 50 mm tot driedubbele 
beglazing, of speciaal  
functioneel glas.
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  Ontwerpmogelijkheden

      Individuele oplossingen moge-
lijk door een uitgebreid aanbod  
van kleurfolies, oppervlakte- 
structuren en aluminium voor-
zetschalen. 

 AluClip en proEnergyTec

      Deze speciale technologie  
garandeert een hoge  
torsiestijfheid zodat er geen 
stalen versterkingen in het raam 
moeten geplaatst worden.  
De versterkingskamers worden in 
plaats daarvan met ProEnergyTec-
schuim gevuld voor maximale 
thermische isolatiewaarden.
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z i j n  e r  i n  d e  w e r e l d ?

Hoeveel kleuren

  Klassiek wit en crème

      Tijdloos wit en crème dat zijn  
aantrekkingskracht nooit  
verliest. De PVC van  
KÖMMERLING 76 is van hoge 
kwaliteit, bestand tegen de 
meest extreme weersomstan-
digheden en heeft een glad 
en glanzend oppervlak. Het is 
bovendien heel gemakkelijk 
te reinigen.

Ramen geven een gebouw een uniek en onderscheidend karakter. Naast de vorm en grootte,  
spelen ook andere kenmerken een belangrijke rol, zoals de kleur en de materiaal-look.

KÖMMERLING 76 biedt u een brede waaier aan ontwerpmogelijkheden. Met dit universele systeem 
kan u al uw persoonlijke wensen waarmaken. Of u nu een oplossing zoekt voor een nieuw gebouw 
of een historisch gebouw renoveert.  
 
KÖMMERLING 76 geeft architecten en bouwprofessionelen de creatieve ruimte om aantrekkelijke 
gevels te ontwerpen.

  Foliebekleving in houtdessins

      Met foliebekleving in een 
houttint krijgt uw woning 
een natuurlijke look met het 
duurzame karakter van PVC. 
Het maakt het regelmatig  
vernissen van houten  
profielen overbodig en geeft 
uw woning een landelijke  
uitstraling.

  Foliebekleving in uni-
kleuren

      Foliebekleving voegt 
kleur toe aan uw gebouw. 
Het oppervlak is bestand 
tegen de meest extreme 
weersomstandigheden en 
is gemakkelijk te reinigen.





I s  d a t

Aluminium of  
              PVC?
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Aluminium is een materiaal dat zich onderscheidt door zijn unieke sierlijkheid. Het is  
weerbestendig, biedt een hoge stabiliteit en is eenvoudig te onderhouden.  
Met afwerkingtechnieken zoals poederlakken (in RAL-kleuren) of geanosiseerd, is het kleurena-
anbod voor aluminium zo goed als onbeperkt. PVC biedt optimale thermische- en geluidsisola-
tie en een hoge betrouwbaarheid.

KÖMMERLING 76 biedt u alle voordelen van aluminium en PVC in één enkel innovatief systeem. 
U beschikt dus een enorme keuze aan ontwerpmogelijkheden en de ramen voldoen aan de 
steeds strengere eisen voor energie-efficiëntie.

  AddOn

      De alu-verbonden vleugel biedt niet alleen een modern ontwerp, maar 
kan ook worden uitgerust met een geïntegreerde zonwering. De extra 
beglazing verhoogt bovendien de thermische en geluidsisolatie.

  AluClip

      De aluminium voorzetschalen van KÖMMERLING 76 bieden u het beste van 
twee werelden: een elegant, aluminium design in vrijwel elke kleur, met 
bovendien de optimale isolatiewaarden van een modern PVC  
profielensysteem.

  AluClip Pro

      De AluCLip Pro is de aluminium voorzetschaal met het PVC vleu-
gelprofiel verbonden. De doorgezette alu-schaal, gelijkliggend met 
schaal van de kader, zorgt voor een statische functie waardoor er 
geen stalen versterking nodig is. De versterkingskamer kan gevuld 
worden met ProEnergyTec-schuim. De profielen met extra isolatie 
verzekeren een uitzonderlijk hoge thermische isolatie.



KÖMMERLING 76 is niet alleen ons innovatiefste, maar ook ons meest uitgebreide systeem voor 
ramen en deuren. Het biedt een antwoord op al uw wensen.

E n  w a a r  v i n d  i k 

bi jpassende deuren?
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Ramen en deuren dragen bij tot de algemene esthetische uitstraling van 
een gebouw en geven het zijn eigen unieke karakter. Wat uw persoonlijke 
wensen ook zijn, met KÖMMERLING 76 ontwerpt u ramen en deuren die 
voldoen aan uw persoonlijke voorkeuren. Zowel inbraakveilige deuren als 
geluidswerende deuren staan ter beschikking met hun aangepast beslag 
en eventueel in combinatie met een alu-dorpel. Naast veiligheids- en of 
moderne sierbeglazingen zijn ook alle modellen van deurvullingen moge-
lijk, welke kunnen uitgevoerd worden met zelfde kleur als de profielen. 

  Huisdeuren, balkon- en  
terras deuren.

  Uitstekende bescherming tegen  
indringers: tot en met  
weerstandsklasse RC 2 (WK 2).

  Zeer hoge stabiliteit door 
specifiek gedimensioneerde  
staalversterkingen en meelasbare  
hoekverbindingen.

  Maximale vleugelgrootte:  
Voordeur, één deurvleugel: 1200 x 2400 mm 
Voordeur, dubbele deur: 1000 x 2400 mm

  Speciaal functioneel glas of traditionele deurbeglazing of  
deurpanelen (MASTIFF) tot 50 mm.

  Uitstekende dichtheid door een dubbele dichting.

  Perfect bestand tegen regen en wind.

  Hoge thermische isolatie.

  Brede waaier aan ontwerpmogelijkheden  
met een uitgebreid kleurenassortiment,  
gestructureerde oppervlakken en stijlvolle aluminium 
voorzetschalen.

b i jpassende deuren?



  Optimaal en milieuvriendelijk gebruik van materialen.

  Loodvrije stabilisatoren die het Greenline label dragen.

  Hergebruik van materialen in de duurzame kringloop dankzij  
professionele recyclage.

  Grote bijdrage tot de vermindering van CO²-uitstoot – door de uitstekende 
thermische isolatie verbruikt u minder energie en verlaagt u uw impact op  
het milieu aanzienlijk.



KÖMMERLING 76 is ontworpen volgens milieuvriendelijke principes. Optimale functie- en  
isolatiewaarden en materialen zo goed mogelijk gebruiken, dat zijn de doelstellingen die we 
met dit systeem van de nieuwe generatie hebben bereikt.

KÖMMERLING 76 is bovendien gemaakt van PVC, dat het Greenline-label draagt. Dat 
betekent dat er geen lood werd gebruikt om het PVC te stabiliseren. In plaats daarvan werd 
een milieuvriendelijke stabilisator op basis van calcium en zink toegepast.

En wat gebeurt er als u uw ramen wilt vervangen? Dan worden de oude raamonderdelen 
gebruikt om nieuwe te maken. Onze recyclage-inspanningen dragen op die manier bij tot 
een duurzame materiaalkringloop.

Bij het vullen van de proEnergyTec-raamprofielen met schuim worden alleen groene  
drijfgassen gebruikt. Tijdens het recyclageproces kunnen het schuim en de PVC op een 
schone manier van elkaar worden gescheiden.

K Ö M M E R L I N G  76. 
H e t  m i l i e u v r i e n d e l i j k e 
r a a m .

Z o u  h e t  n i e t  f a n t a s t i s c h  z i j n  a l s 

iedereen meedeed?

“Zo weinig mogelijk, en zoveel als nodig is”  is het beste motto voor een 
duurzame bescherming van het milieu. Het is de enige manier om onze  
kostbare natuurlijke rijkdommen te beschermen.



KÖMMERLING 76. Het  raam voor de toekomst .

Wa t  b r e n g t 

de toekomst?

Als u vandaag voor KÖMMERLING 76 kiest bij het bouwen of verbouwen van uw 
woning, neemt u een beslissing voor de toekomst. Dankzij de hoge kwaliteit van  
KÖMMERLING 76 zult u er nog vele jaren van kunnen genieten.

Door te kiezen voor KÖMMERLING 76 neemt u bovendien uw verantwoordelijkheid. 
Hoge energiewinsten, tijdloze stijl en duurzame kwaliteit zijn de beslissende factoren. 
Ze verhogen de waarde van uw woning en bieden comfort en stabiliteit voor uw 
gezin.

KÖMMERLING 76 is het beste systeem in zijn klasse. Het is een uniek, universeel 
systeem dat verkrijgbaar is in talloze variaties. Het biedt gloednieuwe ontwerpmoge-
lijkheden om een duurzame leefomgeving te creëren voor klanten die hun woning 
bouwen of renoveren, architecten en stedenbouwkundigen.

 

  Grote energie- en kostenbesparing met het nieuwe 
isolatiesysteem van 76 mm.

  Betere levenskwaliteit dankzij perfecte geluidsisolatie.

  Extra veiligheid dankzij de inbraakwerende  
kenmerken.

  Stevige en weerbestendige oppervlakken die  
gemakkelijke te onderhouden zijn.

  Behoudt zijn waarde dankzij de duurzaamheid  
en een uitstekende kwaliteit. 

  Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar dankzij  
vooruitstrevende technologie.
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