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Az „ablak-múvesség' es a m űanyag ablak már elválaszthatatlan fogalmak. A müanyag egy generá-

ció alatt az ablakgyártás meghatározó alapanyaga lett. Manapság 4 ablakból 3 már a jól alkalmaz-

ható alapanyagból, PVC-b ő l készül. A KÖMMERLING, mint úttörő  és Nr. 1 az európai m űanyag 

ablakprofilok között, ma bemutatja Új ablak- és ajtó-rendszerét az EuroFutur Ciassic-ot. Amennyi-

ben Ön éppen az ablakok kiválasztására készül, nehogy azt gondolja, hogy ezek mind egyformák. 

Minden alapanyag-receptúra más és más, az összetev ő  adalékanyagok határozzák meg az ellen-

álló képességet és a tartósságot, éppúgy mint a kiforrott profiltechnológia. A KÖMMERLING min ő -

ségirányítási rendszere hivatalosan és nemzetközileg tanúsított. Így Ön itt olyan ablakokhoz és 

ajtókhoz juthat, amelyekben hosszú távon örömét leli. 
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Uj épités vagy épület felújitas. ez nem kérdés. Az EuroFutur Classic tiszta vonalvezetése jól 

beleilleszkedik a homlokzati képbe, de meg is határozhatja azt vízszintes vagy függ ő leges 

tokosztókkal, esetleg szárnyosztókkal. Függetlenül attól, hogy a sik szárnyprofilú. vagy a 

kiugró síkú szárnyprofil kombinációjával készül az ablak - minden esetben létrelön egy 

plasztikus mintázat a fény és árnyék kontrasztjából. 

Az ablakok az épület leginkább igénybevett épít ő  elemei. A nyílászárók élettel töltik meg 

a ház kinézetét és emelik annak anyagi értékét. 
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Az ablakok és ajtók kialakitásukban a leggazdagabban variálható épit őelemek. Így végső  
soron hosszútávra meghatározzák lakás bels ő  komfortját. 
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A Xenon-tartósvizsgá- 

Minden nyersanyagot 	lat során az a/a panya- 	Elismert nemzetközi 

az alapvető  funkciójuk 	goknak évtizedek 	 vizsgá/óintézelek 

szerint pontosan be- 	klimavá/tozását ke// 	 igazolják az ablakok 

vizsgá/nak. 	 kiállniuk, 	 és profilok minőségét 

A KÖMMERLING 

minőségírányítási 

rendszere világszerte 

DIN ISO 9001szerint 

tanúsitott. 

Az EuroFutur profi/ok 

a német „Műanyag-

ablak minőségügyi 

szövetség' RAL GZ 

716-1 minőségi 

jegyét viselik. 


