
Optymalna szerokość zabudowy 88 mm

E n e r g o o s z c z ę d n y  s y s t e m  o k i e n n y



System dostosowany  
do Naszych Wymagań

KÖMMERLING 88plus to wyjątkowy,  
energooszczędny system bazujący na naj-
wyższym poziomie jakości profili okien-
nych z tworzywa sztucznego. Dzięki 
wysokim wartościom współczynników  
izolacyjności cieplnej i akustycznej zyskał on 
miano inteligentnej konstrukcji nowej gene-
racji. Dodatkowe  walory tego systemu to:  
ochrona antywłamaniowa oraz opłacalność 
zakupu i użytkowania.  

 6-komorowa technologia profili. Dzięki zintegrowaniu 
wzmocnienia stalowego dodatkowe dobudowanie  
7 komory zapewnia lepszą izolację cieplną.

 Większy komfort i mniejsze ryzyko kondensacji pary 
wodnej, dzięki wartości Uf od 1,0 do 0,8 W/(m² K).

 Termoizolacyjny system z uszczelką środkową.

 Trzy płaszczyzny uszczelek zapewniają lepszą ochronę 
przeciwdeszczową i przeciwwietrzną.

 Innowacyjna uszczelka wrębu skrzydłowego zapewnia 
dodatkową izolację cieplną. 

 Uskok w ramie jako rowek ściekowy dla skraplającej się 
wody.

 Zakres szklenia 24-54 mm oraz możliwość zaszklenia 
potrójną, mocniejszą szybą, chroniącą przez hałasem  
i włamaniami. 

 Współczynnik izolacyjności akustycznej osiąga wartość 
do 48 dB. 

 Długotrwałość i stabilność dzięki ulepszonej statyce.

 Łatwe w czyszczeniu i w konserwacji dzięki okuciom 
umieszczonym w niewidocznym miejscu, za termoizola-
cyjnymi uszczelkami środkowymi.

Zmiany techniczne zastrzeżone!    Numer zamówienia      61004901                         Profine Polska.
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Nowy wymiar wyznacza 
nowe horyzonty

KÖMMERLING 88plus – to doskonały  
produkt wyznaczający nową jakość okien.

Optymalna szerokość zabudowy 88 mm 
otwiera fascynujące możliwości dla współ-
czesnego i zorientowanego na przyszłość 
budownictwa. 
Dzięki systemowi KÖMMERLING 88plus 
architekci zyskują wyjątkową możli-
wość wykorzystania innowacyjnych 
rozwiązań projektowych. Spełniają oni  
w ten sposób najbardziej ukryte potrzeby 
i oczekiwania dążących do wyjątkowości 
inwestorów.

KÖMMERLING, jako pierwszy producent w całej branży, zastąpił stabilizator ołowiowy przyjaznymi 
środowisku związkami cynkowo-wapiennymi. Konsekwentnie realizowana filozofia działania oparta  
na długotrwałej ochronie zasobów naturalnych sprawia, że KÖMMERLING 88plus jest pewną inwesty-
cją w przyszłość. 

świat okien
E k s k l u z y w n y 

Okna i drzwi są ważną częścią Naszej przestrzeni życiowej oraz indywidualnej 
aranżacji mieszkania. Z tego powodu powinniśmy kłaść szczególny nacisk  
na wybór właściwego systemu okiennego.
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W/(m²K)
1,0


