
KÖMMERLING 76 MD
EEN MOOI PERSPECTIEF OP JE TOEKOMST.



32

UITZICHT OP 
EEN NIEUW 
PROFIEL.
SUCCESVOLLE 
PERSPECTIEVEN VANAF HET 
BEGIN.

Hoogwaardige oplossingen afgestemd op de behoeften 
van de klant: Dat is altijd al precies de visie van 
Kömmerling geweest. Al toen Karl Kömmerling het 
bedrijf in 1897 oprichtte, richtte hij zich op hoge normen, 
geavanceerde technologieën en op maat gemaakte 
producten. Kömmerling blijft dit recept voor succes 
volgen. Aanvankelijk werden lijmen en synthetisch rubber 
geproduceerd en in 1957 kwamen daar kunststof rolluiken 
bij.

RAMEN DIE EEN NIEUW PERSPECTIEF BIEDEN

1967 was een mijlpaal voor de activiteiten. Toen begon 
Kömmerling met de productie van hoogwaardige 
raamprofielen van pvc. Dit resulteerde uiteindelijk in 
een hele reeks hoogwaardige raam- en deursystemen. 
Oplossingen waarop klanten kunnen vertrouwen - want elk 
van de Kömmerling producten bouwt voort op het geheel 
van onze ervaring, jarenlang onderzoek en ontwikkeling, 
de modernste computertechnologieën en de resultaten 
van talloze tests. Daarbij houden wij altijd rekening met 
duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Zo is elk product 
een echte Kömmerling. Perfect om in de verte te staren, 
nieuwe perspectieven te ontdekken en vooruit te kijken.
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SCHITTEREN ALS 
DE ZON.
Licht is prikkelend, motiverend, inspirerend. Zou het niet mooi zijn 
als we zo vaak mogelijk van dit effect zouden kunnen genieten?

De raamsystemen van Kömmerling 76 zijn hiervoor ideaal. Met 
innovatieve technologieën produceren wij ramen met grote 
glasoppervlakken en slanke profielen. Dit geeft de inkomende zon 
voldoende ruimte om binnen te vallen, waardoor kamers vol licht 
ontstaan.

Naast hun grote glasoppervlakte zijn de Kömmerling 76 oplossingen 
uiterst robuust dankzij de hoge statische stabiliteit en de moderne 
functionele beglazing. Tegelijkertijd vormen de royale glaspartijen 
de basis voor een optimaal warmtegebruik. Dat bespaart 
verwarmingskosten en spaart grondstoffen uit.

Of anders gezegd: Met Kömmerling 76 ramen brengt u de zon naar u 
toe - in elk opzicht.

EEN OVERZICHT

 > Het intelligente profielontwerp verbetert de stabiliteit van het 
raam

 > De slanke profielaanzichten creëren optimale ruimte voor de 
grootst mogelijke lichtinval

 > Dankzij de grotere zonne-energie verlagen we bovendien 
verwarmingskosten
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GENIET VAN DE 
ZONNIGE KANT 
VAN HET LEVEN! 
Kömmerling 76 ramen zullen uw hart snel verwarmen: U kunt uw 
verwarmingskosten verlagen, waardoor er elke maand iets extra 
overblijft en u door een zorgvuldig gebruik van grondstoffen in uw 
ramen en deuren bijdraagt aan de bescherming van het klimaat. Maar 
meer dan dat - wij zorgen ervoor dat energiebesparing er mooi uitzien. 
Onze raamoplossingen hebben immers een hoog comfort en elegante, 
ingetogen uitstraling.

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE RONDOM

Drie aspecten zijn bijzonder belangrijk voor warmte-isolatie: Het profiel, 
de isolerende beglazing en de verbinding van het profiel met de muren. 
Dit alles hebben wij in onze raamontwerpen overwogen en effectief 
geoptimaliseerd. 

BEGLAZING MET KRACHT

In Kömmerling 76 ramen kan hoogwaardige drievoudige beglazing of 
functionele beglazing tot 50 millimeter dikte worden toegepast. Zo 
gaat er geen verwarmingsenergie verloren en laten de grote ramen een 
bijzonder grote hoeveelheid zonnewarmte door. Zo heb je altijd de zon in 
huis!

EEN OVERZICHT

 > Middendichting met hoge warmte-
isolatie en 76 mm inbouwdiepte met een 
Uf-waarde tot 1,0 W/(m²K) reeds in de 
standaarduitvoering opgenomen.

 > Grote keuze uit beglazingsvarianten tot 
50 mm vormen de basis voor moderne 
driedubbele beglazing of speciale 
functionele beglazing.

 > Maximaal gebruik van de warmte 
van de zon door de mogelijkheid 
om speciale types glas te kunnen 
integreren.
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LEEF VEILIG.  
SLAAP RUSTIG.
VEILIGHEID IN ZICHT

Uitnodigend mooie ramen, balkon- en terrasdeuren trekken ook 
ongewenste gasten aan. Maar daar kunt u een stokje voor steken. 
Dankzij ons slimme ontwerp kunnen Kömmerling 76 ramen moeiteloos 
worden voorzien van inbraakwerend beslag en veiligheidsglas. Dat 
schrikt inbrekers af, omdat u het hen moeilijker maakt ramen open 
te tillen of ruiten in te slaan. Zo kunt u ontspannen achterover leunen 
zonder u zorgen te maken. 

EEN OVERZICHT

 > Voor ramen tot weerstandsklasse RC 2 (MC 2)

 > Ontworpen voor inbraakwerend beslag
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Bij een optimale levenskwaliteit hoort een 
stille, geluidsarme omgeving - u ervaart 
het waarschijnlijk zelf elke dag. Ramen 
uit de serie Kömmerling 76 ondersteunen 
u bij het creëren van deze perfecte 
rustgevende omgeving dankzij innovatieve 
afdichtingstechniek voor de profielen en 
geluidsisolerend glas. Zo verandert u uw 
huis in een oase van rust, zelfs wanneer het 
verkeer buiten voorbij raast.

EEN OVERZICHT

 > Gebruik van geluidsisolerende ruiten 
mogelijk

 > Optimale geluidsisolatie tot 47 dB

GELUIDSISOLATIE 
VOOR RUST EN STILTE.
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HET RAAM DAT 
GEWOON MEER 
KAN.
KÖMMERLING 76. VOOR 
EEN TOEKOMSTGERICHT 
PERSPECTIEF.

Met Kömmerling 76 ramen denk je vandaag al aan morgen. 
Het zijn echte allrounders gericht op duurzaamheid. Deze 
raamoplossingen hebben uitstekende eigenschappen en zijn 
tot in het kleinste detail doordacht. Door hun uitstekende 
isolatiewaarden creëren de ramen niet alleen een behaaglijk 
klimaat voor jou, maar ook voor de natuur - want ze sparen 
zelfs grondstoffen uit. Dankzij hun topkwaliteit en innovatieve 
technologie kunnen Kömmerling 76 ramen veel verdragen en 
zijn ze bijzonder robuust. Kortom, ze bieden comfort, milieu-
bescherming en waardebehoud in één.

Verbeterd ontwerp
De slanke profielen met rechte lijnen 
geven het systeem een moderne 
uitstraling. Individuele variatie wordt ook 
gegarandeerd door het brede kleurenpalet 
in effen of metallic kleuren en met houtnerf 
of aluminium bekleding.

Verbeterde thermische 
isolatie
Zelfs in de standaarduitvoering biedt 
de Kömmerling 76 een hoge mate van 
warmte-isolatie.

Verbeterde 
geluidsisolatie
In combinatie met hoogwaardige 
functionele beglazing biedt het 
Kömmerling 76 systeem je een uitstekende 
geluidsisolatie tot 47 dB.

Verbeterd 
bedieningsgemak
De innovatieve beslagtechnologie 
maakt het openen en sluiten van de 
raamoplossingen moeiteloos. Alle 
gangbare openingstypen kunnen worden 
geleverd.

Verbeterde en blijvende 
waarde
De hoge kwaliteit van alle onderdelen 
en het gebruik van hoogwaardig, 
milieuvriendelijk pvc volgens de greenline 
principes vormen de basis voor duurzame 
oplossingen. Dit verhoogt de waarde van 
je woning op lange termijn.

Verbeterde 
mogelijke toepassingen
Het raamprofiel heeft een zeer geringe 
inbouwdiepte van 76 mm. Dat maakt 
de Kömmerling 76 ramen ideaal voor 
raamrenovaties die architectonisch 
veeleisend zijn en/of hoge energie-eisen 
stellen.

Verbeterde beveiliging
De raamprofielen kunnen zonder 
problemen worden versterkt 
met veiligheidsbeslag en extra 
inbraakwerende maatregelen.

Verbeterde stabiliteit
Hoogwaardige stalen versterkingen 
zorgen voor een perfecte raamstatica. 

Verbeterd 
onderhoudsgemak
De oppervlakken van de ramen zijn uiterst 
weerbestendig en gemakkelijk te reinigen.

Verbeterde 
weersbestendigheid 
Innovatieve afdichtingsniveaus houden 
tocht, stof en regen buiten. Bovendien 
zorgen ze voor een aangenaam behaaglijk 
klimaat en optimaliseren ze de warmte-
isolatie.

EEN OVERZICHT

13
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HET BESTE KLIMAAT 
VOOR UW HUIS 
DANKZIJ INNOVATIEVE 
TECHNOLOGIEËN.
Kömmerling 76 heeft zijn blik op de toekomst gericht. Dit raamsysteem combineert de meest 
geavanceerde technologieën die momenteel beschikbaar zijn voor pvc ramen. Baanbrekend 
is bijvoorbeeld het flexibele modulaire principe. Hierdoor kunt u precies de raamoplossing 
samenstellen die voor u en uw budget ideaal is.

SLANKE DIMENSIES, SNELLE INSTALLATIE

De slanke profielen zijn nu al innovatief en vormen zelfs de basis voor driedubbele 
beglazing met moderne isolerende ruiten. Gemak staat voorop: Dankzij intelligente 
bevestigingstechnieken kunnen Kömmerling 76 ramen snel, schoon en zonder veel moeite 
worden geïnstalleerd. Ook het vervangen van oude ramen kan snel gebeuren.

1   HOGE WARMTE-ISOLATIEWAARDE 
Zelfs de standaard uitvoering van 
de Kömmerling 76 overtuigt met een 
uitstekende warmte-isolatiewaarde van 
Uf-waarde = 1,0 W/(m²K). Met de extra 
dichting die is bijgevoegd bij Kömmerling 76 
MD, geniet u van nog betere isolatie.

2   HOGE VORMVASTHEID  
Slim ontworpen contactpunten houden de 
stalen wapening in de juiste positie.

3   BAANBREKENDE KAMERCONSTRUCTIE 
De kamers in de profielen zijn ontwikkeld 
volgens de allernieuwste rekenmethoden. 
Het resultaat: Hoge warmte- en 
geluidsisolatie, evenals optimale stabiliteit 
van het profiel en hoge belastbaarheid, 
zelfs bij zwaar glas. 

4   VEILIGE FUNCTIONALITEIT 
Kömmerling 76 kan veel aan dankzij 
zijn intelligente eigenschappen. Het 
beslag is door meerdere profielwanden 
heen geschroefd. Bovendien is er extra 
dikte door speciale boutnokken in de 
belangrijkste belastingszones.

5   BREDE WAAIER AAN 
BEGLAZINGSVARIANTEN 
U kunt kiezen uit verschillende 50-millimeter 
beglazingen, zowel driedubbele beglazing 
als speciale functionele beglazing zoals 
thermisch isolatieglas, veiligheidsglas of 
geluidsisolerende ruiten.

6   FLEXIBELE, EENVOUDIGE INSTALLATIE 
Ramen uit de Kömmerling 76 reekskunnen 
worden bevestigd met montageschroeven 
door staal, met klassieke raamankers of 
een speciale kamer om te verschroeven 
in het pvc. De montage is snel, schoon en 
veilig.

1
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  VEEL ONTWERPVRIJHEID 
Laat uw fantasie de vrije loop. 
Talrijke folieën, Kömmerling 
AcrylColor gekleurde 
raamprofielen en verschillende 
aluminium bekledingen bieden 
veel creatieve mogelijkheden.
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KLEURRIJKE 
DIVERSITEIT, 
GROOTS EFFECT.

Ramen geven een gebouw karakter. 
Kleuren, materialen, vormen en maten 
van ramen - u kunt ermee spelen om uw 
gebouw of uw appartement een eigen 
karakter te geven. 

Kömmerling 76 is hiervoor een echte 
inspiratiebron, zowel voor nieuwbouw als 
voor renovatie. Wat dacht u van ramen die 
naadloos opgaan in het gevelontwerp? Of 
opvallende oplossingen die zeggen: "Kijk, 
hier ben ik"? Dit alles is mogelijk dankzij 
een breed scala aan raamkleuren en 
afwerkingen.

FOLIES MET 
HOUTSTRUCTUUR

Folieren met een houtstructuur 
slaat twee vliegen in één klap: Het 
geeft je huis het gezellige gevoel 
van een landhuis, maar is toch zeer 
functioneel. De ramen zijn namelijk 
gemaakt van duurzaam pvc. Dit 
bespaart regelmatig opnieuw 
schilderen en andere vormen van 
onderhoud, zoals bij houten profielen 
noodzakelijk is.

ELEGANT WIT

Wit is de klassieker bij uitstek, 
maar ook delicaat. Kömmerling 
76 ramen zijn echter gemaakt 
van hoogwaardig pvc, dat zich 
kenmerkt door zijn extreme 
weersbestendigheid. Daardoor blijft 
het gladde, glanzende oppervlak 
van het schrijnwerk lang mooi. Deze 
ramen zijn ook praktisch voor het 
dagelijks leven, omdat ze uiterst 
gemakkelijk te reinigen zijn.

FOLIES MET EFFEN KLEUREN

Sterk rood, delicaat blauw of 
elegant donkergrijs - met folies heb 
je qua kleur keuze te over. De effen 
kleuren hebben echter één ding 
gemeen met de witte varianten. Ze 
zijn ook uiterst weerbestendig en 
gemakkelijk te reinigen.
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DE SLIMME 
AFWERKING.
proCoverTec

protected by colour

protected by colour

Esthetisch en functioneel overtuigend - dat is onze unieke 
oppervlaktetechnologie Kömmerling proCoverTec door en 
door. De daarmee afgewerkte raamprofielen zijn extreem 
strak, ogen homogeen en zijn zeer robuust. Het licht 
gestructureerde oppervlak zorgt voor een aangenaam 
gevoel. Bovendien zijn proCoverTec oppervlakken zeer 
geschikt voor alle gelegenheden: Ze beschermen de 
raamprofielen maximaal en verminderen de aanhechting 
van vuildeeltjes.

De binnenzijde en de buitenzijde is er keuze uit een breed 
scala aan effen en metallic kleuren. Zo kan de buitenzijde 
in het moderen zwart gemaakt worden, terwijl we aan de 
binnenzijde ruimtevergrotend wit kunnen zetten. En voor nog 
meer variatie kan je kiezen uit een eenzijdige kleurcoating 
die langs de binnen- en buitenzijde dezelfde is. Eén ding 
blijft echter altijd hetzelfde - de zijdematte uitstraling van 
de oppervlakken, waardoor ze een zeer verfijnde aanzicht 
krijgen.
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(ENERGIE)EFFICIËNTIE OP 
VELE VLAKKEN.

Aluminium en pvc zijn het perfecte paar in onze 
Kömmerling 76 raamoplossingen. Aluminium ziet 
er elegant uit, is uiterst weerbestendig en robuust. 
Tegelijkertijd overtuigt het materiaal door zijn 
stabiliteit en onderhoudsgemak.

Met aluminium kunt u ook echt genieten van 
verschillende kleuren. Het kan namelijk worden 
voorzien van een poedercoating afwerking in 
tal van RAL-kleuren of geanodiseerd in de tinten 
van uw keuze. Ook pvc is een vaste waarde in dit 
samenwerkingsverband van materialen: Aan de 
binnenkant van het profiel zorgt het voor een optimale 
warmte- en geluidsisolatie en een hoge functionele 
betrouwbaarheid. Het resultaat zijn energiezuinige 
raamoplossingen die ook een lust voor het oog zijn. 

ALUMINIUM EN  
PVC: DE PERFECTE 
DUBBELSLAG!

AluClip

De aluminium afwerking op de 
Kömmerling 76 combineert een 
elegant aluminium ontwerp in een 
vrijwel onbeperkt kleurenpalet 
met een innovatief pvc profiel 
dat optimale isolatiewaarden 
garandeert.
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ZO FLEXIBEL ALS 
UW LEVEN.
Baanbrekende functionaliteit, een gestandaardiseerd uiterlijk in het hele 
huis en individuele ontwerpmogelijkheden - dat is wat ons uitgebreide 
Kömmerling 76 raam- en residentiële deursysteem te bieden heeft. Of 
u nu de voorkeur geeft aan discreet ingetogen of expressief kleurrijke 
raam- en deuroplossingen, bij ons bent u aan het juiste adres. 

VEILIG EN DECORATIEF

Inbraakwerende voordeuren, die u ook 
naar eigen smaak kunt ontwerpen, zorgen 
voor extra veiligheid. Het uiterlijk bepaalt 
u zelf: Geeft u de voorkeur aan moderne 
functionele beglazing die verkrijgbaar is in 
tal van oppervlaktepatronen en kleuren? Of 
geeft u de voorkeur aan beglazing met LED-
effectverlichting? Beglazing met een patroon? 
Verdere alternatieven worden geboden door 
het uitgebreide aanbod van deurpanelen 
waaruit u kan kiezen.

EEN OVERZICHT

 > Brede productdiversiteit: Huis-, balkon- en 
terrasdeuren

 > Hoge inbraakbeveiliging tot weerstandsklasse 
RC 2 (MC 2)

 > Maximaal gedimensioneerde stalen versterking 
en gelaste hoekverbindingen voor meer 
stabiliteit

 > Gebruik van speciale functionele beglazing of 
ontelbare verschillende deurpanelen

 > Hoge dichtheid dankzij driedubbele  drempelloze 
middendichting

 > Perfecte bescherming tegen slagregen en wind

 > Uitstekende warmte-isolatie

 > Breed ontwerpspectrum dankzij breed 
kleurengamma, gestructureerde oppervlakken 
en elegante aluminium bekleding
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KLIMAAT-
BESCHERMING 
WAARVAN U ELKE 
DAG GENIET.
Denk vandaag aan morgen: Dit is een principe dat ons heeft geleid 
bij het ontwerp en de opbouw van ons Kömmerling 76 raam- en 
deursysteem. Hoe ziet dit eruit? Bijvoorbeeld in doordachte functies, 
uitstekende isolatiewaarden en efficiënt materiaalgebruik. In de 
praktijk, betekent dit: U kunt genieten van gebruiksvriendelijke, elegante 
ramen en deuren die waardevolle hulpbronnen beschermen.

DUURZAME PCV RAMEN: NIET LANGER EEN DROOM

Al onze Kömmerling 76 ramen en deuren zijn gemaakt van pvc met 
het greenline label. Wij gebruiken geen lood als stabilisator, maar een 
milieuvriendelijke stabilisator op basis van calcium-zink. En aan het 
einde van de levenscyclus worden oude ramen weer onderdelen voor 
nieuwe ramen. Zo ontstaat er een eindeloze cirkel! Vandaar ons Kiwa-
certificaat voor circulair ondernemen.

EEN OVERZICHT

 > Optimaal gebruik van 
materialen, dus besparing van 
grondstoffen

 > Milieuvriendelijke, loodvrije 
stabilisatoren met het 
Greenline-label

 > Een materiaalcyclus met 
volledige recyclage

 > Hoge bijdrage aan de 
vermindering van de 
CO2-uitstoot dankzij de 
hoge mate van warmte-
isolatie. U verbruikt minder 
verwarmingsenergie, wat 
duidelijke voordelen heeft voor 
het milieu
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EEN OVERZICHT

 > Hoge energiebesparing en kostenbesparing dankzij het nieuwe sterk isolerende 76 mm 
systeem

 > Verbeterde levenskwaliteit dankzij perfecte geluidsisolatie

 > Verbeterde veiligheid dankzij geïntegreerde inbraakbeveiliging

 > Eenvoudig te reinigen dankzij robuuste, weerbestendige oppervlakken

 > Van blijvende waarde dankzij duurzaam, hoogwaardig ontwerp

 > Meer gebruiksgemak en betrouwbare functionaliteit door het gebruik van 
ultramoderne technologie

 > Duurzaamheid dankzij thermische isolatie, klimaatbescherming, circulair ontwerp en 
lange levensduur

KOM BINNEN 
- WELKOM IN 
EEN MOOIE 
TOEKOMST.
Visies komen alleen tot stand door actie. Dat is precies waar Kömmerling 
76 voor bedoeld is, of u nu bouwt of renoveert. Wanneer u kiest voor 
deze innovatieve raam- en deuroplossingen, kunt u de toekomst met 
vertrouwen tegemoet zien: U kunt vertrouwen op hoge kwaliteit, een 
lange levensduur van alle componenten en absolute energie-efficiëntie. 
Dit verlaagt niet alleen uw kosten, maar verhoogt ook uw wooncomfort 
- en zelfs de waarde van uw woning. Zo creëert u een fundament voor 
toekomstige generaties dat zowel duurzaam als uitbreidbaar is. Laat de 
toekomst maar komen!
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