“As esquadrias em pvc da Kömmlux possuem isolamento térmico e acústico,
proporcionam economia energética, segurança e estão disponíveis numa
diversidade de cores e tamanhos conforme seu projeto.”

“Aberturas para toda a vida. As esquadrias Kömmlux acendem o brilho no olhar, são
surpreendentemente belas e harmoniosas, agregam valor ao imóvel e podem adaptar-se a
todos projetos, oferecendo ampla liberdade de formas, tamanhos e cores.”

[ conforto ]
Isolamento Acústico: Para manter uma vida confortável, a proteção contra ruído é característica
essencial. O desenho dos perfis da Kömmlux atendem as máximas exigências e, quando usadas
com vidro adequado, podem reduzir em até 45db o ruído exteno, mantendo assim, o ambiente
tranquilo, pois o barulho é virtualmente anulado.
Isolamento Térmico: A baixa condutividade térmica dos perfis Kömmlux, com a aplicação correta
de vidros, oferece o isolamento térmico, impedindo a criação de pontes térmicas e reduzindo
significativamente o gasto de energia com climatização.

[ qualidade ]
Os perfis Kömmlux tem 10 anos de garantia e grande durabilidade, mantendo suas excelentes
propriedades, inclusive após décadas de uso. Livres de deformidades e corrrosão, não propagam
fogo emantêm inalterada a sua cor. Possuem uma tecnologia de ponta em sistema de vedação que,
mesmo quando submetidos a temperaturas ou influências climáticas extremas, as janelas e portas
continuam intactas. A manutenção é feita simplesmente com água e sabão ou detergente neutro, o
que é suficiente para mantê-las em perfeitas condições.

[ segurança ]
Os perfis para janelas e portas em PVC Kömmlux são robustos e altamente resistentes. Possuem
reforços internos de aço galvanizado que, somados a combinação de ferragens e vidros adequados,
proporcionam grande estabilidade e reistência estrutural, garantindo um elevado nível de segurança.

[ JANELAS ]
As janelas de pvc da
Kömmlux possuem
isolamento térmico e
acústico.
[ janela de correr ]

[ janela de giro ]

Sistema tradicional de abertura. Permite uma gama
de configurações, (duas, três ou quatro folhas).
Indicada para locais onde há limitante de abertura
de folhas (móveis, área de circulação, etc).

Modelo muito utilizado em residências, tem como
diferencial a possibilidade de abertura de todo vão
possibilitando uma ampla entrada de ventilação e
luminosidade. Pode ser de giro externo ou interno.

[ janela abatível ]
Sistema de abertura na parte superior, ideal para
locais onde há necessidade de ventilação
constante. Permite manter a harmonia da fachada
visto que a abertura da esquadria é feita para a parte
interna do ambiente.

[ janela oscilo batente ]
Sistema muito utilzado na Europa, a oscilo batente
se diferencia das demais tipologias de aberturas por
contemplar dois tipos de abertura (abatível e de
giro) em uma única esquadria.

[ janela maxim-ar ]
Sistema que privilegia a ventilação nos ambientes
através de abertura da folha de até 90°.

[ PORTAS ]
As portas de PVC da
Kömmlux são altamente
resistentes e seguras.
[ portas de correr ]
Sistema tradicional de abertura. Permite uma gama de configurações, (duas, três ou quatro folhas). Indicada para
locais onde há limitante de abertura de folhas (móveis, área de circulação, etc).

[ portas de giro ]

[ portas oscilo batentes ]

A porta de giro é o modelo mais tradicional entre os
modelos de porta de acesso a edificações.
Caracteriza-se por seu sistema de articulação ser
feito por dobradiças fixadas ao longo do marco que
possibilitam um fácil manuseio e ótima
funcionalidade.

Este sistema mantém as mesmas propriedades da
janela oscilo batente. Ele alterna entre abertura
superior de 10cm e giro de folha até 90˚ chegando
a 180˚ quando alinhada pela parte interna do vão.

[portas elevadoras ]

[portas oscilo paralelas]

Sistema com excelente desempenho em
grandes vãos devido à utilização de perfis e
ferragens específicos para esta finalidade.
Destaca-se também pela sua vedação ser como
borracha ao contrário da escova utilizada em
aberturas de correr tradicionais.

Sistema que desliza paralelamente a folha fixa.
No sistema oscilo paralelo, os perfis
sobrepõem-se o que permite (quando fechado)
o esmagamento dos vedantes interiores e
exteriores. Desta forma confere-se um ótimo
isolamente térmico, acústico e mesmo
resistência ao vento e água.

[ PROJETOS ESPECIAIS ]
A Kommlux é uma empresa que
valoriza projetos e cria soluções
sob demanda para cada
cliente. Cada projeto tem
necessidades distintas e a
equipe da Kommlux está apta
a atender todos eles.

As portas elevadoras (Sistema PremiDoor), foram projetadas para atender projetos especiais de grandes vãos,
abrangendo com facilidade aberturas superiores a 10 metros de largura e principalmente superando limitações na
altura.
As portas da linha PremiDoor apresentam ao mercado uma tecnologia que eleva a porta para seu deslizar suave e
estaciona todo o sistema ao simples giro de sua maçaneta. As portas Elevadoras associadas ao vidro duplo, quando
fechadas e estacionadas resultam em um ambiente com grande eficiência térmica e acústica.

[ AUTOMAÇÃO E PROJETOS ]

Projetos exclusivos e
difereciados e automação
de portas e janelas.
[automação ]
A automação Kömmlux traz soluções de conforto e modernidade com o intuito de tornar popular o uso desta
tecnologia em domicílios e ambientes comerciais. Os produtos de automação passam por rigoroso controle de
qualidade. As peças são submetidas, ainda dentro da fábrica, a seis criteriosos testes. São testes de verificação e
eliminação de umidade, de resistência, de nível de ruído, de segurança, de verificação da vida útil do motor e,
por fim, de qualidade do produto. A Kömmlux conta com profissionais com mais de 20 anos de experiência no
mercado de portas e janelas. Este conhecimento é utilizado para a escolha de novas tecnologias e design que
tornem os produtos mais eficazes e esteticamente mais modernos.

O sistema bay window se caracteriza por ser utilizado em vão com diversas faces. Além de possuir uma estética
única, ela possibilita maior área envidraçada e, portanto, melhor iluminação do ambiente. é um tipo de janela
que se projeta para fora do ambiente, proporcionando a ilusão de um ambiente maior.
O quadro fixo é um sistema ideal para complementar os modelos de portas e janelas, tanto em fechamentos de
fachadas como em divisões internas. Pode ser combinado em módulos horizontais ou verticais de acordo com
a necessidade estrutural do local.

[opcionais ]

• Tela mosquiteira de correr;
• Tela mosquiteira recolhível;
• Persiana manual;
• Persiana motorizada.
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