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...dveře s opravdovým výhledem



Jedná se o prémiový produkt firmy Kömmerling. 
Zvedací posuvné dveře, které Vám umožní 
vytvořit velmi velké otvory na terasu nebo do 
zahrady, flexibilně a s velkou intenzitou světla. 

Okouzluje svou štíhle působící linií, svým 
nadčasovým charakterem a také svými 
technickými parametry. Nejlepší hodnoty 
tepelné a protihlukové izolace, stability a 
těsnosti jsou samozřejmostí. 

Rozmanité varianty provedení a neobvykle 
velké rozměry  nabízí ty nejlepší předpoklady 
pro Vaši individuální architekturu.

Příjemně tichý a lehký chod posuvných prvků je 
dalším výjimečným znakem tohoto výrobku.

Plastové profily jsou stabilizovány pomocí 
ekologického vápníku a zinku namísto olova 
tzv. stabilizátor Greenline.

Technické informace

Prostup tepla:    0,73W/m2K*
  
Počet těsnění:   3

Izolační trojsklo: Ug = 0,5W/m²K

Třída úspornosti: A++

*platí pro prvek o velikosti 4,0x2,3m
(max. velikost prvku 6500x2820mm)

Superline Premidoor
Jedná se o prémiový produkt firmy Kömmerling.
Zvedací posuvné dveře, které Vám umožní 
vytvořit velmi velké otvory na terasu nebo do 
zahrady, flexibilně a s velkou intenzitou světla. 

Okouzluje svou štíhle působící linií, svým 
nadčasovým charakterem a také svými 
technickými parametry. Nejlepší hodnoty 
tepelné a protihlukové izolace, stability a 
těsnosti jsou samozřejmostí. 

Rozmanité varianty provedení a neobvykle 
velké rozměry  nabízí ty nejlepší předpoklady 
pro Vaši individuální architekturu.

Příjemně tichý a lehký chod posuvných prvků je 
dalším výjimečným znakem tohoto výrobku.

Plastové profily jsou stabilizovány pomocí 
ekologického vápníku a zinku namísto olova 
tzv. stabilizátor Greenline.

Technické informace

Prostup tepla:    0,73W/m2K*
  
Počet těsnění:   3

Izolační trojsklo: Ug = 0,5W/m²K

Třída úspornosti: A++

*platí pro prvek o velikosti 4,0x2,3m
(max. velikost prvku 6500x2820mm)

Olomouc
Wellnerova 1215/1, 779 00 Olomouc

tel.: +420 734 578 126
e-mail: olomouc@pvcokna.cz

Frenštát pod Radhoštěm
Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p. R.

tel.: +420 603 460 310
e-mail: info@pvcokna.cz

Nový Jičín
Revoluční č.p.1525, č.o.6, 741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 734 578 124
E-mail: nj@pvcokna.cz

Ostrava
ul. Porážková, 700 30 Ostrava

Tel.: +420 734 578 125
E-mail: ostrava@pvcokna.cz
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