Langų sistema

KÖMMERLING 88 plus proEnergyTec
Langų sistema ypatingam gyvenimo komfortui ir gerai savijautai

Atvira naujoms

Perspektyvoms
Nesuderinamumas kyla tarp to, ko pageidaujama ir to kas yra įmanoma.
Su naujos kartos profiliu KOMMERLING 88 plus EnergyTec atveriamos
plačios galimybės vertinant tiek ekonominėmis, tiek ir kūrybinėmis dizaino
sprendimų galimybėmis.
KOMMERLING 88plus EnergyTec tai nauja galimybė įgyvendinti savo idėjas

Langų sistema ypatingam gyvenimo
komfortui ir gerai savijautai
Jaukumas, komfortas ir gera savijauta
yra susiję su tam tikra patalpų temperatūra,
kuri gali būti labai skirtinga, individuali ir
priklausoma nuo įvairiausių situacijų. Kuo
patalpa yra geriau apšiltinta (termiškai izoliuota),
tuo yra mažesni energijos nuostoliai. Šiuo atveju
į tai didelį indėlį įneša KÖMMERLING
diz88plus langų sistema su „proEnergyTec“
technologija turinti ypatingai geras
šilumos nepralaidumo savybes
KÖMMERLING 88plus proEnergyTec
yra naujos kartos plastikinių langų
varprofiliai. Šiai sistemai charakteringa
išmintinga apšiltinimo technologija,
siauras profilis su optimaliu montažiniu
gyliu. Tai reiškia: elegantišką vaizdą,
idealias proporcijas ir saulės energijos
efektyvų išnaudojimą. Gražiau ir puikiau
langai atrodyti negali.

Jums tinkamas atsakymas

88 mm vidinės tarpinės varčios ir rėmo
profilyje su „proEnergyTec“ technologija
Maksimaliai apšiltintas profilis garantuoja
išskirtinai didelę šilumos izoliaciją
Uf – reikšmė = 0,77 W/(m2K) – rodiklis
išskaičiuotas jau šiandien įvertinant
ateities reikalavimus.
Tiesių linijų plokščias ir siauro profilio
dizainas suteikia galimybes patekti
dideliam šviesos srautui ir taip labiausiai
išnaudoti saulės energiją.
RAL išbandyta ir patikrinta oro skverbtis
atsparumas deformacijai paudojant
klijavimo technologiją sujungiant
profilį ir stiklinimo paketą, tolygiai
paskirstant veikiančias jėgas ir apkrovas
Plačios įstiklinimo galmybės, 22-54
ppanaudojant specialios paskirties
funkcinius stiklus.
Apkaustų tvirtinamieji elementai
Sujungiami sriegine jungtimi per dvi
profilio sieneles, specializuotus
kreipiančiuosius griovelius ir armuotę.
Elegantiškas klasikinės baltos spalvos
dizainas.
Apšiltinimui naudojamos išskirtinės
aplinkai nekenksmingos putos, kurios
perdirb perdirbimo metu lengvai atskiriamos nuo
P VC.

Iki šiol pasyvaus namo technologijos keliami
pretenzingi reikalavimai šilumos nepralaidumui,
labai įtakojo langų profilio išvaizdą. Tik
moderniausios langu technologijos dėka,
laiko patikrintą dizainą, apgalvotą vientisą
konstrukciją, pavyko suderinti su keliamais
iššūkiais.
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