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PremiDoor 88
Система підйомно-зсувних дверей
Унікальні перспективи. Чудова технологія.
PremiDoor 88 дозволяє Вам випробувати всі аспекти життя по-новому. Незалежно від того, що за вікном - зелена 
природа або міська забудова, великі засклені площі стулок видаляють кордон між внутрішнім і зовнішнім середо-
вищем. PremiDoor 88 – це новий дизайн підйомно-зсувних дверей. З максимальною зручністю відкривання 
і закривання, відмінними ізолюючими властивостями і естетичною архітектурною елегантністю. 

Інтелігентний профіль з монтажною глибиною 88 мм.
Існує одна стійка тенденція в архітектурі: прагнення до дедалі більших, безперервних засклених площ і до більшої 
відкритості. У той же час ці площі повинні відповідати все більш жорстким вимогам економії енергії. Щоб виконати 
обидві ці вимоги, PremiDoor 88 сконструйований з інноваційного профілю монтажною глибиною 88 мм. Ця система 
профілів характеризується великою глибиною конструкції, що забезпечує високу стабільність і відмінну ізоляцію. 
І це з надзвичайно вузьким профілем. Естетика плюс енергозбереження - PremiDoor 88 переглядає стандарти.

• У поєднанні з фурнітурними зачепами і функціональним 
  склінням PremiDoor 88 демонструє високий рівень захисту
  від несанкціонованого злому.

• Три контури ущільнення забезпечують оптимальний захист 
  від вітру, дощу і зовнішнього шуму.

Гарантія безпеки
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Різноманітність
дизайну варіюється
від білого до вашого
улюбленого кольору.

Класичний білий.
Білий як і раніше є самим
улюбленим кольором
профілю. У PremiDoor 88
він гармонійно поєднується
з прямими лініями.

Ламіновані поверхні. 
Проявіть свою індивідуаль-
ність у виборі:
- простих кольорів (гладких 
або зернистих), кольорів 
натуральних деревних порід
або матових металевих.

Алюмінієві накладки.
Легко чистяться, надійні,
елегантні і економічні. 
До того ж, існує необмеже-
ний проектний потенціал 
RAL у виборі кольорів. 

  Елегантний дизайн
• Рама і стулка на одному рівні по висоті
• Ламінування або алюміній пропонує широкий колірний
  спектр поверхні
• Елегантно тонка стулка заввишки 100 мм і рама 
  з видимою висотою 65 мм
• Сховане кріплення через установочні канали
• Невидимий дренаж
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  Оптимальна теплоізоляція
• Глибина профілю 88 мм забезпечує максимальну 
  термічну ізоляцію
• П'ятикамерний профіль стулки і рами
• Висока термоізоляція WPC порога
• Спеціальне ущільнення по фальцу стулки
• Центральне замикання з технологією трьох 
  ущільнювачів
• Направляюча рейка з термічним розривом
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  Інноваційні системні технології
• Максимальна висота елемента 2,90 м завдяки
  посиленому сталевому армуванню та оптимізації
  спільної роботи елементів конструкції
• Максимальна гнучкість при монтажі і склінні
  стулкових отворів 
• Пружні і довговічні матеріали ущільнювачів
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Схеми відкривання:
Одна підйомно-зсувна
стулка і одна нерухома

Дві підйомно-зсувні стулки і одна
нерухома

Одна підйомно-зсувна стулка і дві
нерухомі

Дві підйомно-зсувні штульпові стулки
і дві нерухомі

Максимальні технічні значення і оптимальна
економічність.
PremiDoor 88 забезпечує ідеальний баланс між статичними 
властивостями і теплоізоляцією. Елементи висотою до 2,90 м 
і коефіцієнт теплопровідності  Uf = (1,2-1,3) Вт / (м2К) 
в стандартній конструкції роблять можливим створювати 
прозору архітектуру з великими заскленими ділянками. 
Також можливе конструктивне рішення з UD макс.= 0,8 Вт / (м2K).
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PremiDoor 76. Дверна підйомно-зсувна система. 
Насолоджуйтесь більшою свободою!
Виконайте свою мрію про яскраві житлові приміщення, залиті світлом, з інноваційною системою підйомно-зсувних 
дверей PremiDoor 76. Будь то зелений сад або міський пейзаж - з PremiDoor 76 ви можете ввести зовнішній світ 
в своє середовище проживання завдяки великій площі скління. Ця сучасна, безбар'єрна система додатково 
покращена завдяки простоті управління і відмінній теплоізоляції. Незалежно від того, нове будівництво або 
реконструкція, система підйомно-зсувних дверей PremiDoor 76 пропонує вам ідеальне рішення. Отримайте нові 
можливості для свого будинку.
Вам потрібна максимальна ефективність тепло- і звукоізоляції і максимальний захист від злому? 
Тоді PremiDoor 76 - правильний вибір. Ви отримуєте або класичну версію системи підйомно-зсувних дверей, 
або архітектурний варіант PremiDoor 76 lux із ще більшим пропусканням світла. У варіанті lux профіль стулки 
може бути зменшений завдяки інноваційній конструкції, що, в свою чергу, дозволяє отримати надзвичайно тонкий 
профіль і, відповідно, більші засклені ділянки і більш високу вигоду від сонячної енергії.

• Максимальна висота виробу - 2,60 м
• Оптимальна теплоізоляція до 1,4 Вт / (м2К) 
  в стандартній комплектації
• Захист від несанкціонованого злому - до RC2
• Безбар’єрний поріг
• Значно більше пропускання світла завдяки 
  зменшеній висоті профілю стулки

Завжди найкращий вибір. 
PremiDoor 76
и PremiDoor 76 lux:
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Чудовий.
Також і в дизайні.

PremiDoor 76 не тільки надихне вас своїм елегантним 
дизайном і великими площами скління, але і широким спектром 

кольорів і матеріалів: від класичного білого і високоякісних ламінованих 
рішень до преміальних варіантів proCoverTec і AluClip.

 AluClip.
Легкість у догляді, довговічність, елегантність і економічність - ось переваги, 

представлені комбінацією профілю ПВХ і алюмінієвої накладки.
proCoverTec.

Атласний зовнішній вигляд, злегка текстурована на дотик поверхня, стійкість до ультрафіолетового випромі-
нювання і впливу вологи, чудова грязевідштовхувальна властивість - інноваційна технологія створення 

поверхні профілю з ідеальним поєднанням захисних властивостей і колірних рішень.

Схеми відкривання PremiDoor 76 і PremiDoor 76 lux:

Схема А: Одна підйомно-
зсувна стулка і одна 
нерухома

Схема К: Дві підйомно-зсувні стулки 
і одна нерухома

Схема С: Дві підйомно-зсувні стулки
і дві нерухомі

• Класичний білий
• Ламінація під дерево
• Ламінація в простих однотонних кольорах
• Ламінація в металевих кольорах

Кольори PremiDoor 76
і PremiDoor 76 lux: 
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Кольорове оформлення
Слайдінгова система може бути в кольорі на будь-який смак: в класичному білому ПВХ, ламінована, в однорідному кольорі, 
в кольорі «металік», з текстурою, у варіанті з алюмінієвими накладками AluClip - для Ваших побажань не може бути кордонів.

Спеціальний замикаючий гак з високоякісної латуні
дозволяє зробити зазор в положенні щілинного
провітрювання рухливої стулки.

• Тип відкривання
   з економією простору.
• Великі площі заскління.

• Різноманіття форм.
• Ефективна вентиляція.

• Легкість у використанні - плавне ковзання 
  і замикання без зносу.

• Підходить для практичних розсувних вікон 
  і полегшених розсувних дверей.

• Підходить для варіантів з демпфером 
  SOFT CLOSE, який плавно приводить 
  стулку в положення «стоп». 

Теплоізоляція. Конструкція, заснована на системі
зовнішнього ущільнення KÖMMERLING 76. Значення
Uf  до 1,4 Вт / м2К в базовій комплектації.
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Герметичність. По контуру – EPDM-ущільнювач
високої якості.
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Скління. Склопакет в три скла товщиною до 48 мм.
3

Дизайн. Невисокий профіль як у нерухомій, 
так і в рухливій секції.
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Технологія. Надійна технологія завдяки системі
фурнітури ECO SLIDE.
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Вентиляція. Ефективне щілинне провітрювання
завдяки роликовим візкам ECO SLIDE.
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KÖMMERLING PremiSlide 76
Слайдінгова система для вікон і дверей
Слайдінгова система KÖMMERLING PremiSlide 76 надає абсолютно нові можливості видатних
властивостей фасадних систем в поєднанні з системами вікон і дверей.

Ця слайдінгова система з монтажною глибиною 76 мм ідеальна як для приватного житла, так і громадських
споруд, таких як школи, офіси і т. і. Досягаючи стандартного значення Uf до 1,4 Вт / м2К,
KÖMMERLING PremiSlide 76 в своєму класі продуктів дає найкращі значення з енергозбереження. Спеціальна 
фурнітура "ECO SLIDE" від партнера по співпраці Siegenia робить досконалою її функціональність.
Вся справа в комбінованому рішенні! Візки ECO SLIDE можуть висуватися в сторону, акуратно зміщуючи 
стулку для подальшого плавного змінного руху. Демпфер SOFT CLOSE пригальмовує стулку перед остаточною
зупинкою, перед тим як плавно привести її в стан «стоп». Це виключає ймовірність пошкодження і надмірного 
навантаження на елементи віконної конструкції.



ТОВ «ПРОФАЙН Україна»
69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3
тел. +38 (061) 284-13-04
e-mail: info.ua@profine-group.com
www.koemmerling.ua


