
Kömmerling 76 on uue põlvkonna profiilisüsteem, mille turvalisuse, heli- ja soojapidavuse näitajad ning 
ka disain ja funktsionaalsus vastavad mitte niivõrd tänase kui homse päeva nõuetele. Tänu intelligentsele 
profiilikonstruktsioonile on 76mm paigaldusügavusega aknas võimalik kasutada 88plus süsteemiga 
samaväärseid klaapakette, mis annab KÖMMERLING 76 süsteemile maksimaalse energia- ja kuluefektiivsuse. 
Need omadused teevad Kömmerling 76 profiilisüsteemi akendest oma klassi parimad ja moodsaimad. 

PLASTO UUS TRUMP 
- KÖMMERLING 76

SUUREM MÜRAPIDAVUS
Kombineerides Kömmerling 76 profiilisüsteemi spetsiaalsete 
klaaspakettidega saavutatakse mürapidavus kuni 52db.

TURVALISUS
Igal Plasto aknal on vähemalt üks turvapunkt. Lisaks on võimalik tellida turvastan-
dardile RC 1 vastavaid aknaid. RC 1 standard sisaldab muukimiskindlaid vastuseid 
ja seenekujuliste tappidega varustatud nurgad kaitsevad akent või rõduust tõhusalt 
kõigist neljast nurgast. Kohustuslik on puurimiskaitsega turvakäepide. Aknaid on 
võimalik varustada vandalismivastaste klaaspakettidega, mistõttu need ei purune 
nii kergelt.

LIHTSAM HOOLDADA
PVC profiilid on äärmiselt ilmastikukindlad ja neid on lihtne 
puhastada.

SUUREM KASUTAMISMUGAVUS
Kõige uuem suluste tehnoloogia ja Saksa stiilis akna avanemis-
tüüpide lai valik tagavad akende mugavuse ning käsitlemisliht-
suse.

VENTILEERIMINE
Kõikidel Plasto pöörd-kald asendisse avanevatel akendel ja ustel 
on standardis mikrotuulutusasend.

GREENLINE
KÖMMERLING võttis esimesena profiili tootmisprotsessis stabilisaatorina ka-
sutusele kaltsiumi ja tsingi. Kömmerling 76 profiilisüsteemist akna omandanu 
võib olla kindel, et on saanud kõrgkvaliteetse, energiasäästliku ja loodussõbra-
liku toote.

PRAKTILISEM DISAIN
Kitsam profiil jätab ruumi suuremale klaasipinnale, suurendades sel viisil valguse 
läbipaistvust. Uut profiili on võimalk tellida laias värvivalikus: profiilide sise- ja/
või väliskülg kaetakse puidumustrilise, alumiiniumi imitasiooni või värvilise la-
minaadiga. Läbivärvilise akna puhul on plastikosa värv kattega analoogses toonis.

116 MM 
Uue Kömmerling 76 aknaprofiili 116 mm kõrgus on ideaalne 
kasutamiseks uusehitistel ja renoveerimisprojektides, kõikjal, 
kus on oluline energiasääst ja tegu keeruliste arhitektuuriliste 
lahendustega.
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PAREM SOOJAPIDAVUS
Kambrite paigutus ja geomeetria muudavad uue profiili soojapidavamaks. 



KÖMMERLING 76 

Plasto kasutab Kömmerling 76 akende valmistamiseks kõige uuemat PVC akna valmistamise tehnoloogiat. 
Valgete ja värviliste akende profiilinurgad puhastatakse soone laiusega 0.2, 0.8 ja 3.0 mm. Vastav näitaja 
on tõeline tööstusharu tippmark – tulemuseks parem kvaliteet ja nägusamad aknad. Uus profiil võimaldab 
keevitada poste, lihtsustades sellega ka tootmisprotsessi. Kömmerling 76 pakub maksimaalset paindlikkust 
püüdes rahuldada klientide kõiki soove, olles samal ajal kuluefektiivne. Uus disain on nii innovaatiline, et 
hoolimata suhteliselt kitsast profiilist on aknale võimalik paigaldada kolmekordne (48mm) klaaspakett.

Modernne kambrite süsteem
6 kambriga disain põhineb viimastel 
arvutustel, saavutades profiilisüsteemi 
kõrge sooja- ja mürapidavuse, stabi-
ilsuse ja võimaluse kasutada paksemaid 
klaaspakette.
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Suurem stabiilsus 
Erineva kuju- ja paksusega terastugev-
dused tagavad akna stabiilsuse ja vastu-
panu tuulekoormusele. Tugevdusprofiili 
paksus on vähemalt 1,5 mm.

Kõrge soojapidavus!
Kömmerling 76 aknad saavutavad 
suurepärase soojapidavuse:
Uw-väärtus ≥ 0,9 W/m2K.

Klaasimine
Saadaval on lai valik klaaspakette, s.h 
kolmekordne(48mm)klaaspakett ja 
mitmed eriklaasid.
48 mm klaaspaketi Ug = 0,5 W/m2K.


