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EuroFutur Classic, Elegance & Blokramen

Homogeen wit en ivoor

Kömmerling produceert al meer dan 
40 jaar de klassieke witte profielen. 
Nu beschikt Kömmerling ook over een 
brede waaier aan profielen in ivoor-
kleur. De profielen zijn in de massa 
gekleurd.

Foliebekleving

Het foliegamma bevat meerdere 
kleuren. Naast generfde folies met 
houtdessins en uni-kleuren zijn er 
ook gladde folies (niet generfd) met 
uni-kleuren beschikbaar. De kleurfolie 
is bestand tegen zeer extreme 
weersomstandigheden.
Voor de actuele stand van zake 
betreffende het kleurengamma, 
contacteer Kömmerling of de erkende 
Kömmerling-partner.

Bij profielen enkel aan de buitenzijde 
bekleefd met folie wordt de folie 
verlijmd op een wit of ivoorkleurig 
gekleurd profiel. Bij tweezijdig gefo-
lierde profielen gebruikt Kömmerling 
wit, ivoor, licht- of donkerbruine in de 
massa gekleurde basisprofielen. Dit 
naargelang de kleur van de folie.

Meer informatie over kleuren: 
informeer u bij Kömmerling of de 
erkende Kömmerling-partner.

www.kommerling.be

Eenzijdige of dubbelzijdige bekleving 
volgens beschikbaarheid.
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Classic

Alu voorzetschaal 
Classic

Elegance

De basis

EuroFutur-profielen onderscheiden 
zich van andere kunststofprofielen 
door hun smallere, afgeronde design 
en zijn zowel voor nieuwbouw als 
voor renovatie het ideale schrijnwerk. 
Ze zijn duurzaam, onderhoudsvrien-
delijk en beschikken over zeer goede 
isolerende eigenschappen. Zij zijn 
bestand tegen de meest extreme 
weersomstandigheden en bescher-
men tegen inbraak. Bovendien 
bieden deze profielen een optimale 
geluids isolatie.

Milieu 

Ook voor het milieu zijn EuroFutur-
profielen een goede zaak. De uitste-
kende thermische isolatie en de maxi-
male kierdichtheid zorgen voor een 
lager energieverbruik. Kömmerling 
gebruikt voor de stabilisering van 
de PVC calcium- zink in plaats van 
het milieubelastende lood. Zonder 
afbreuk te doen aan de kwaliteit, wor-
den ook profielen gemaakt op basis 
van gerecycleerd materiaal.

Twee uitvoeringen

Met EuroFutur Classic heeft 
Kömmerling, de Europese marktlei-
der in kunststof raamprofielsyste-
men, een nieuw 5-kamersysteem 
voor vensters en huisdeuren op de 
markt gebracht met een inbouw-
diepte van 70 mm. Dit innovatief 
systeem boekt grote resultaten op 
vlak van warmte- en geluidsisola-
tie en bescherming tegen inbraak. 
Een karakteristiek kenmerk van de 
Classic-uitvoering is het rechtlijnige 
design, dat zich aan de stijl van de 
gevel onderwerpt en zich bijgevolg 
uitstekend leent voor nieuwbouw en 
renovatie. De Elegance-uitvoe ring 
heeft dan weer, zoals de naam doet 
vermoeden, een rondere look.

Toepassingsmogelijkheden

Over kleur

Zowel voor
nieuwbouw

als renovatie

Classic
2501 + 2510

Classic
2501 + 2511

Alu voorzetschaal Classic
2501 + 2511

Elegance
0501 + 0511

Elegance
0501+ 0510

Het foliegamma van 
Kömmerling maakt steeds 
betere kleurtoepassingen 
mogelijk. Het foliegamma is 
verkrijgbaar in verschil len de 
houtdessins en unikleuren.

Ook voor renovatie is EuroFutur ideaal. 
Bovendien zijn door de thermoplastische 
vormbaarheid alle soorten bogen moge
lijk, zodat de authentieke stijl van het 
gebouw bewaard blijft.

Voor nieuwbouw is 
EuroFutur het meest 
geschikte profiel. Het gaat 
jarenlang mee (zelfs langer 
dan het gebouw) en vraagt 
weinig onderhoud.

Ideaal voor renovatie

EuroFutur Blokramen benaderen het 
klassieke venstertype, waardoor bij 
renovatie het oorspronkelijk uitzicht 
van het venster bewaard blijft. Bij 
nieuwbouw laten zij een vertrouwde 
bouwstijl toe en maken ze de meest 
uiteenlopende venstertypes mogelijk.

Blokraam

2405-2511



Opvallende afschuiningen 
beklemtonen de overslag 
van raam, vleugel en 
middendorpel. De profielen 
zijn versmald, waardoor ze 
nóg eleganter ogen.

EuroFutur beveiligt beter dan 
ooit tegen inbraak. Door het 
optimale ontwerp van de pro-
fielen is het mogelijk bijzonder 
stabiel hang- en sluitwerk te 
installeren, zoals o.a. alle types 
veiligheidsbeslag.

Alle profielkanten, 
profielhoeken en overgangen 
van het raam-systeem hebben 
een ronde afwerking. Voor 
EuroFutur is de zaak rond!

De Elegance is nog meer 
afgerond!

Opvallend is de ‘schuine 
sponning’. Doordat deze 5° naar 
buiten gekeerd staat, garandeert 
ze een optimale afwatering.

De bevestiging van zowel 
schar nieren als sluitstukken 
gebeurt steeds in de metalen 
verster king. Optimale 
functionaliteit!
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EuroFutur Design

Een sterk staaltje design 

Met zijn doorgezette vleugel speelt 
dit systeem in op de huidige Design 
en moderne tijdgeest. Het EuroFutur 
Design-profiel onderscheidt zich 
door zijn versmalde vormgeving met 
vooruitspringende en dieper liggende 
rondingen. Profielhoeken, overgangen 
en randprofielen zijn zowel op con-
structief als op esthetisch vlak aan het 
hoofdprofiel aangepast. Het profiel is 
in verschillende kleuren verkrijgbaar.

Classic Design

Toepassingen

Net als de andere Kömmerling-
profielen biedt dit profiel tal van 
toepassingsmoge lijkheden. De 
Designvleugel kan zowel gecombineerd 
worden met het "Classic" als met de 

0113-2422-0113

Elegance Design

als renovatie

0113-2440-01130113-2441-0113

0113-0122-0113

0113-0140-01130113-0141-0113

Classic
2501-0113

Elegance
0501-0113



K-vision

K-vision

Dieptewerking

Het Kömmerling K-vision-systeem 
biedt het eerste profiel met diepte-
werking, dat door zijn schaduwrijke 
detaillering accenten in het gevelbeeld 
legt of bij renovatie voor het behoud 
van het bestaande karakter van het 
gebouw zorgt. 

De K-vision-profielen passen naadloos 
in het gevelontwerp en bieden de 
architect de mogelijkheid specifieke 
Nederlandse details te realiseren. Zij 
combineren aldus de duurzaamheid 
en onderhoudsvriendelijke eigen-
schappen van kunst stofprofielen met 
een esthetisch en passend design, 
zodat men ze kan aanwenden zonder 
toegevingen te doen aan de gewenste 
uitstraling van het gebouw.

Het beste uit twee werelden. 

Dankzij een uniek proces brengt Kömmerling twee materialen samen die hun 
fantastische eigenschappen combineren. En die de overspanning van zeer grote 
raamopper-vlakken mogelijk maakt.

Aan de binnenzijde is het KÖMMERLING 88plus profiel sterk, warm, geluidsisole-
rend en kostenefficiënt. Aan de buitenzijde afgewerkt met een oogstrelend laagje 
aluminium dat tevens voor extra stabiliteit zorgt.

De blik op nieuwe perspectieven

Vormgeving ontstaat tussen droom en werkelijkheid. Met de nieuwe generatie 
kunststofprofielen KÖMMERLING 88plus opent zich een waaier aan mogelijkheden 
voor zowel creatieve als duurzame architectuur.

KÖMMERLING 88plus geeft concrete antwoorden op vragen naar energie-efficiën-
tie, het aanboren van energiebronnen en de groeiende nood aan veiligheid.

KÖMMERLING 88plus zet een nooit eerder geziene kwaliteitsnorm neer. De samen-
stelling van het profiel maakt een gevoelige verbetering van de isolatiewaarden 
mogelijk: thermisch Uf 1,0W/(m2K) en akoestisch hoogste klasse.

Alu voorzetschaal

Klare kijk op schrijnwerk

Perfectie
tot in de details
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2491-2511

®

88plus
6201 + 6211

Alu voorzetschaal 88plus
6201 + 6211



Technische aspecten

De PremiDoor is echt een premium product. 
De weerbestendige profielen garanderen een 
perfecte afdichting, een uitstekende warmte- en 
geluidisolatie en een comfortabel, geruisloos 
gebruik. 

Mogelijkheden

Met witte of gekleurde profielen zijn hefschuif-
deuren met een breedte tot 3 respectievelijk 2,5 m 
per vleugel mogelijk. Dankzij de talrijke variatie-
mogelijkheden en verkrijgbare afmetingen kan het 
Kömmerling-systeem op ieders smaak en behoef-
ten worden afgestemd.  

Combinatiemogelijkheden

vier verschuifbare vleugels

twee vaste en twee verschuifbare vleugels

drie verschuifbare vleugels

twee vaste en één verschuifbare vleugel

twee verschuifbare vleugels

één vaste en één verschuifbare vleugel

één vaste en twee verschuifbare vleugels

Horizontale doorsnede

Verticale
doorsnede

De PremiDoor

Wonen in een groene omgeving en toch beschut zijn tegen 
weer en wind, is steeds de droom geweest van iedereen 
die een eigen huis bezit. De vernieuwde Kömmerling hef-
schuifdeur PremiDoor biedt u daartoe de vereiste ruimtelijke 
mogelijkheden. Woonkamers vormen een geheel met de 
tuin en terrassen worden tot leefruimte omgebouwd.

Hefschuifdeuren

K-vision Wintertuinen en Pergola’s
Het hele jaar door de zomer in huis

Bij de realisatie van wintertuinen en pergola’s vindt men 
zowel de creativiteit als het vakmanschap terug van de 
schrijn werker. Venster-, deur- en hef schuif  deurelementen 
worden geïntegreerd in een stabiele constructie. Men kan 
gebruik maken van speciale groot kamerprofielen voor het 
realiseren van grote overspanningen.

Schuifvensters

Systeem PremiLine

Het Kömmerling-schuifvenster 
PremiLine vormt de ideale aanvul-
ling bij vaste of opendraaiende 
vensters. Het onderscheidt zich 
door een groot bedieningsgemak, 
aange zien de vleugels zich onbe-
lemmerd kunnen verplaatsen. 
Bovendien is het schuif venster 
makkelijk te plaatsen op terrassen, 
in loggia’s, in veranda’s, in serres 
en in particuliere woningen. Een 
rolluik opzetelement met een geïn-
tegreerd rolluik is ook verkrijgbaar.
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Vraag het vakbedrijf naar zijn referenties.



Huisdeuren
EuroFutur

Duurzame stabiliteit en levenslange houdbaarheid

Kwaliteit en keuze

Dankzij de Kömmerling-profielsystemen zijn 
EuroFutur Classic- en Elegance-voordeuren 
uiterst stabiel, weerbestendig en onderhouds-
vriendelijk.

EuroFutur-huisdeuren laten ook een vrije 
vormgeving volgens uw persoonlijke wen-
sen toe. Alle modellen van deurvullingen en 
–panelen kunnen in de EuroFutur Classic- en 
Elegance-huisdeuren geplaatst worden, die 
verkrijgbaar zijn in wit, ivoor, houtimitaties en 
unikleuren.

Verhoogde
torsiestijfheid
met PVC hoek-
hulpstukken.

6 Talloze combinatiemogelijkheden voor deurpanelen en afgeronde vensters

www.mastiff.be
Bezoek ook onze website:

Interessante panelen voor huisdeuren 
en rondbogen.

De panelen bestaan uit één of meerdere homo-
gene kunststof-hardschuimplaten die licht-, weer-, 
vocht- en vuilbestendig zijn. De panelen scoren 
ook bijzonder goed op het gebied van isolatiewaar-
den, ideaal voor passiefwoning-resultaten.

Het unieke aan de wereld van Mastiff is dat men 
zelf z’n huisdeurpaneel kan samenstellen.
Een- of tweezijdig, met of zonder glas, het soort 
glas (gekleurd, gelaagd, gezandstraald, fantasie, 
glas in lood, ...) en de kleur van het paneel. Neem 
eens een kijkje op www.mastiff.be.

Nieuwkomer Mastiff Invisible

Naast de klassieke collectie Mastiff-
huisdeurpanelen komt er een nieuwe lijn op de 
markt: Mastiff Invisible. Esthetisch betekent dit dat 
er aan de boven-, onder- en zijkanten van het draai-
end deel geen profielen zichtbaar zijn.

Ook voor rondboogramen

Waar de schrijnwerker zich vroeger verloor in veel 
werk, tijd en frustratie om een mooi rond-boog-
raam te maken, wordt dit nu kinderspel. Gedaan 
met schuren, plamuren, bijkleuren, kleven van 
strips, ... kortom ...  met knoeien. Het gaat over het 
maken van zogenaamde ‘valse centers’, volledig 
uit kunststof, waarbij de buitenste folie gelijklig-
gend is zodat een perfect esthetisch resultaat ont-
staat, ideaal voor renovatie.

Zichtbare
kwaliteit

Duurzaam design

®

Mastiff INVISIBLE 2501 + 1416

Mastiff INVISIBLE 2501 + 2416

Bekledingsprofielen
Toepassingen voor binnen 
en buiten

De bekledingsprofielen zijn geschikt voor vullingen 
van deuren, poorten, klapluiken en vensters, even-
als voor scheidings wanden en diverse bekledingen. 
Ze beschikken over een optimale vochtbestendig-
heid, bijna geen waterabsorptie. Ze kunnen enkel-
voudig of dubbelzijdig geplaatst worden.

Esthetische waarde

De bekledingsprofielen zijn verkrijgbaar in wit en 
ivoor alsook bekleefd met kleurfolies in meerdere 
kleuren en/of houtdessins.

Afkastingsprofielen

Deze bekledingsprofielen, alsook vlakke platen zijn 
uitermate geschikt voor de afwerking langs de bin-
nenzijde van de vensteropeningen. Het universele 
profiel kan ver werkt worden als omlijsting, afkas-
ting, rolluik kast en gordijn kast. 

Veelzijdige bekledingsprofielen uit PVC-hardschuim

Classic + Mastiff deurvulling
2502-2416

Muuraansluiting
met EuroFutur
2501-2510

Bekledingsprofiel
5078



Lamellenvulling
P1969 
glasvezelversterkt
met luchtspleet

Tand en groef
lamel 4339 
gesloten vulling

Lamellenvulling
P1220
gesloten vulling

Nieuw van RolaPlus

Niet alleen met isolerende raam- en deurprofielen spaart u 
energie. Ook de VariNova-rolluikkasten houden gure wee-
rsomstandigheden en storende geluiden buiten en bewa-
ren een optimaal klimaat binnen. Met speciaal ontworpen 
geluidsisolatie worden zelfs de strengste geluidseisen voor 
de omgeving van luchthavens gehaald. Rolluiken vergroten, 
naast de isolerende kwaliteiten, ook het veiligheidsgevoel.

VariNova doet geen vlieg kwaad

Niets is zo vervelend als insecten in huis tijdens het 
verluchten van je woning. De VariNova-rolluikkasten 
kunnen standaard beschikken over een ingebouwd rollend 
scherm dat vliegen en insecten buitenhoudt. Laat uw 
ramen en deuren voortaan wagenwijd open staan. Het 
oprol-vliegenraam kan, indien vooraf niet ingebouwd, 
probleemloos nadien ingebouwd worden.

Sierluiken
Voordelen

Kömmerling-sierluiken zijn niet enkel decora-
tief maar ook functioneel. Zij beperken ener-
gieverlies, dempen het lawaai en beschermen 
tegen nieuwsgierige blikken, inbraak, zonne-
schijn en slechte weersomstandigheden.
Daarenboven bieden ze een zeer lange 
levensduur en minimale onderhouds kosten.

Combinatiemogelijkheden

De Kömmerling-sierluiken zijn in verschil-
lende uitvoeringen verkrijgbaar. Zo heeft men 
de keuze uit diverse lamellentypes en een 
breed gamma van kleuren en houtimitaties. 
Ook een combinatie van de kleuren onderling 
is mogelijk.

Rolluiklamellen

Een uiterst aantrekkelijke gevelverfraaiing
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Met de Z38/4 kan onversterkt een 
maxi male breedte van 1,60 m 
gerea li seerd worden.
Gecombineerd met alu-
versterkings staven of PVC-lamellen 
met inschuifbare versteviging zijn 
ook bredere rolluiken mogelijk.

Rolluiklamel Z38/4

Met de Z52 (Six) kan onversterkt 
een maxi male breedte van 2,40 m 
gereali seerd worden.
Gecombineerd met alu-
versterkings staven of PVC-lamellen 
met inschuifbare verstevi ging zijn 
ook bredere rolluiken mogelijk.

Rolluiklamel Z52 (Six) 

De Z55 met vierpuntsstabi lisatie 
maakt breedtes tot 2,60 m moge-
lijk. Gecombineerd met alu-verster-
kings  staven of PVC-lamellen met 
inschuifbare verste vi ging zijn ook 
bre dere rolluiken moge lijk.

Rolluiklamel Z55

Classic + Mastiff deurvulling
2502-2416

VariNova

Lignodur
Nieuwe aantrekkelijke venstertabletten 

Lignodur-vensterbanken vormen de perfecte binnenafwerking 
van uw ramen, als overgang tussen het schrijnwerk en de wand. 
Deze venstertabletten vinden moeiteloos hun weg zowel in de 
klassieke - als moderne woningbouw. Lignodur, de klassieker van 
de venstertabletten, is elegant en tijdloos. De venstertabletten zijn 
attractief, harmonieus, functioneel, robuust en onderhoudsvriendelijk.

De eenvoudige montage en veelzijdige toepasbaarheid is uiterst 
geschikt bij zowel nieuwbouw als renovatie.

Lignodur bevat een hoogwaardige mix van hout en kunststof ( WPC 
= Wood Plastic Composite ). Deze speciale grondstof garandeert een 
stevige en duurzame tablet. Lignodur is absoluut milieuvriendelijk: 
het WPC-materiaal kan voor 100% gerecycleerd worden.

Er zijn gelijkliggende en overgrijpende eindkappen ter beschikking in 
de overeenkomstige kleuren.

Perfecte binnenafwerking 

Lignodur LD-S 30 
Breedtes 150-200-250-300-350-400-450-500-550-600 mm

Lignodur LD 36
Breedtes 200-250-300-350-400-450 mm
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Het Kömmerling-gamma evolueert zeer snel. 
Informeer daarom bij profine Belux naar de 
meest recente stand van zaken.
De afgedrukte kleuren kunnen afwijken van
de originele kleuren.

Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. • Technische wijzigingen voorbehouden.

Niemand gooit graag geld door
de vensters, u ook niet, en wij 
begrijpen dat.

In een bestaande traditionele woning ver-
dwijnt heel wat warmte door het dak, de 
muren en de vloeren, maar eveneens door 
de vensters. Meer dan de helft van het ener-
gieverbruik van uw woning wordt besteed 
aan de verwarming. Het concept van een 
‘laag energie’ woning (d.w.z. het maximale 
energieverbruik voor de verwarming = 60 
kWh/m²/jaar) is eenvoudig 
doch met spectaculair resul-
taat: minder en rationeler 
energie verbruiken door opti-
maal te isoleren, te zorgen 
voor een optimale luchtdicht-
heid en optimaal gebruik te 
maken van de gratis warmte 
die de zon u levert. U leest het 
goed, Kömmerling verandert 
radicaal de opvatting en rea-
lisatie van vensters door pun-
ten in te lassen betrefende 
deze ‘laag-energie’ concepten.

Prille passiefprofielen

Met KÖMMERLING 88plus is een generatie 
kunststofprofielen ontworpen die een nieuwe 
dimensie aan bouwen of renoveren geeft. 
Met een ideale inbouwdiepte van 88 mm vol-
doen deze profielen aan de hoge technische 
en esthetische eisen van moderne architec-
tuur maar behouden toch hun elegantie
en functionaliteit.

Ook op actuele aspecten als milieubehoud 
en energie-efficiëntie biedt KÖMMERLING 
88plus een pasklaar antwoord. Het profiel 
bestaat uit een zeskamersysteem met een 
unieke middendichting en zorgt voor een 
optimaal warmtebehoud met minder ener-
gieverbruik.
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GreenLine

Kömmerling gebruikt calcium-zink voor 
de stabilisering van PVC, in plaats van 
het milieubelastende lood. De productie 
van loodvrij kunststofschrijnwerk beperkt 
de luchtverontreiniging en vraagt weinig 
energie. Bovendien heeft kunststofschrijn-
werk een lange levensduur en moet het 
dus minder vervangen worden. Het bezit 
uitstekende isolatie-eigenschappen, wat 
een bespa ring op verwarming betekent en 
dus ook op energie.

Kömmerling, producent van loodvrij kunststofschrijnwerk

www.kommerling.be
Bezoek ook onze website:

Het ‘laag-energie’ kunststofvenster

Voor een lager
energieverbruik

Het ontwikkelen van nieuwe 
producten die grootse prestaties 
leveren.  

Kömmerling is één van de onbetwiste 
wereldspelers op de markt van kunststof-
vensters. Wij leggen daarbij de nadruk op 
de ontwikkeling van nieuwe producten die 
hoog presteren op alle vlakken van ‘isolatie’ 
van de woning. Zowel voor warmte- als 
voor geluidsisolatie. En natuurlijk ook op 
het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid. 

Het concept van een ’laag ener-
gie’-woning (max. energiever-
bruik voor verwarming = 60 kWh/
m2/jaar) is eenvoudig maar kent 
spectaculaire resultaten. Minder 
en rationeler energie verbruiken 
door optimaal te isoleren, te 
zorgen voor een optimale lucht-
dichtheid en optimaal gebruik te 
maken van de warmte die de zon 
levert.

Het Kömmerling ’laag-energie’ 
kunststofvenster, met een geza-
menlijke vensterwaarde van

Uw ≤ 1,1 W/m2K, draagt sterk bij tot het 
behalen van de eis (K25 of E60) voor een 
lage energie woning.

Door zijn perfecte dichtheid biedt het 
EuroFutur-systeem reeds in zijn standaard-
uitvoering een optimale geluidsdemping. 
In combinatie met de juiste geluidswerende 
beglazing kunnen Kömmerling-vensters 
toegepast worden in de omgeving van 
vlieghavens, drukke straten… Ook voor 
deuren en rolluikkasten (RolaPlus) beschikt 
Kömmerling over geluidsrapporten conform 
eisen vlieghavens !

Het ‘laag-energie’ huis: een belofte voor de toekomst.

Kömmerling en premies? 

Dankzij de aanschaf van nieuwe 
kunststofvensters van Kömmerling voor uw 
bestaande woning of uw nieuwbouwwoning, 
komt u steeds in aanmerking voor alle 
mogelijke isolatiepremies die worden 
toegekend, of het nu op nationaal of op 
regionaal vlak is. De kunststofvensters 
van Kömmerling beantwoorden immers 
ruimschoots aan de vereiste warmte-
isolerende prestaties.

U wil meer informatie?  

Neem dan terstond contact op met de 
dichtstbijzijnde erkende Kömmerlingfabrikant.
U vindt die op www.kommerling.be. 

U kan ook volgende websites raadplegen: 

Voor Vlaanderen
      www.energiesparen.be
      www.premiezoeker.be

Voor Brussel
      www.ibgebim.be
   
Voor Wallonië
      www.wallonie.be (primes)
      www.energie.wallonie.be
      www.mineco.fgov.be

Kömmerling vensters zijn conform de actuele 
Vlaamse energieprestatieregelgeving m.a.w. 
conform de EPB eisen en richtlijnen!

Door bedachtzaam te redeneren, 
hertekent de mens de wereld 
van morgen. Het ‘laag-energie’ 
kunststofvenster van Kömmerling, 
biedt u nu al een antwoord op die 
toekomstbelofte.

® 

3-voudig glas (0,6)

Uw≤ 0,85 W/m2K

Wit/Folie/Alu voorzetschaal

Kömmerling 88plus
"ook voor passief woning"

Kömmerling EuroFutur
Design

3-voudig glas (0,6)

Uw≤ 0,95 W/m2K

Wit/Creme/Folie

Gegarandeerd  Be lg isch  fabr i caa t


