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Schuifsysteem

KÖMMERLING 
PREMISLIDE 76
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PREMISLIDE 
Een hoog kwalitatief schuifsysteem 
voor meer comfort in uw woning.

• Meer ruimte bij het  
openen

• Grote glasoppervlakte 
mogelijk

• Meerdere  
ontwerpmogelijkheden

• Extra kierstandventilatie

Uw tot 

0,7 

W/(m²K)



Dit schuifsysteem met een bouwdiepte van 76 mm is geschikt voor zowel gezinswoningen als 
openbare gebouwen. Met een Uf-waarde van 1,4 W / (m²K) in de standaarduitvoering bereikt  
KÖMMERLING PremiSlide 76 de beste energetische waarde in zijn klasse.
Dankzij het speciale beslag de "ECO SLIDE" van de firma Siegenia wordt een nieuwe schuivend 
sluitsysteem realiseerbaar.

Het schuifsysteem KÖMMERLING PremiSlide 76 biedt veel 
nieuwe mogelijkheden dankzij de beperkte plaatsinname, 
is perfect toepasbaar in kleinere ruimtes en garandeert een 
maximale lichtinval.

 Hoogwaardige  
gecomprimeerde  
EPDM-dichting.

 Slank profielaanzicht zowel in 
vast-als in bewegend deel.

 Extra kierventilatie door ECO 
SLIDE wielsysteem.
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 Drievoudig glas mogelijk tot en 
met 50 mm.

 Sterke techniek dankzij het 
ECO SLIDE beslagsysteem.
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 Uf-waarde tot 1,4 W/(m²K) in 
standaarduitvoering.
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 Uitbreiding van het 

KÖMMERLING 76 AD  
systeem.

1



  comfortabele bediening - gladde en 
slijtagevrije sluitbeweging.

  geschikt voor schuiframen en lichte 
schuifdeuren.

  combineerbaar met de SOFT CLOSE-
demper voor een zacht schuiven van de 
vleugel in de sluitstand.

Siegenia:  ECO SLIDE  
beslagsysteem

Kleurenmogelijkheden.

Sterke combinatie!

Het schuifsysteem biedt een hele ruime 
waaier aan kleuren. Van klassiek PVC wit/
crème, houtlook, gladde folies, uni-metallic 
folies tot alu-schalen (Aluclip systeem).

De constructievoorwaarden worden gecreëerd door de 
combinatie van een ononderbroken dichting rondom 
en speciale axiaal verschuivende wielen.

De SOFT CLOSE demper remt de vleugel net voor zijn 
eindstand af en trekt deze vleugel zacht in de definitie-
ve sluitstand. Deze demper behoedt de gebruiker voor 
mogelijke letsels indien het schuifraam te hard zou  
gesloten worden. Bovendien zorgt de demper ook voor 
minder slijtage bij veelvuldig gebruik.

ECO SLIDE beslag 

(axiaal wiel)

SOFT CLOSE demper 

(optioneel)


