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Alles over
PVC-SCHRIJNWERK
in 16 thema’s 

INTRO
Welkom in de wondere wereld van het pvc- 
schrijnwerk. Deze gids wil je wegwijs maken in  
de mogelijkheden en eigenschappen van pvc 
ramen, deuren, (hef)schuifdeuren en rolluiken.

We hopen jou niet alleen antwoorden op je vragen 

te bezorgen, maar je ook te inspireren en verrassen 

met boeiende nieuwe inzichten, zoals de prijs van 

pvc-schrijnwerk t.o.v. andere materialen en de 100% 

recycleerbaarheid ervan.

Om het allemaal een beetje overzichtelijk te houden, 

hebben we de 58 vragen en antwoorden onderge-

bracht in 16 thema’s, die hiernaast opgelijst staan.

We wensen je een leerrijke leeservaring!



OM MEE UIT TE PAKKEN:  
WEET(JES) WAAROVER JE PRAAT
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Wat zijn DIN-normen?

De term DIN duikt vaak op in de wereld van de tech- 

nologie, en dus ook bij ramen en deuren. DIN is de af- 

korting voor Duitse Industrienorm, een normenstelsel 

dat in Duitsland is ontwikkeld. De DIN-normen to-

nen aan dat je voldoet aan hoogwaardige technische 

standaarden en kwaliteitseisen. Goed om weten: 

Kömmerling haalt die normen vlot en overtreft ze zelfs 

vaak.

2

Dit zijn de DIN-normen voor kunststoframen:

Grondstof DIN 7748

Slagvastheid DIN 53453

Kleurechtheid DIN 54001

Warmtebestendigheid DIN 53460

Slagregenbestendigheid DIN 18055

Stabiliteit DIN 1055

Dichtingen DIN 7863

Ruitmontage DIN 18661

Thermische isolatie DIN 4108

Akoestische isolatie DIN 4109

Vuurbestendigheid DIN 4102

Voegdichtheid DIN 18540

Wie heeft het raam uitgevonden? 

Ramen zijn nu de normaalste zaak van de wereld, 

maar wie was de eerste om een gat in zijn muur te 

maken en daar een raam in te stoppen? Rond 4000 

voor Christus bouwde men in Persepolis de eerste 

huizen met raamachtige openingen. In het Minoïsche 

Kreta bestonden al vaste en opendraaiende ramen.

Bij de oude Grieken waren de ramen die op het atri-

um uitkeken rijkelijk versierd. Rond 100 na Christus 

begonnen de Romeinen hun ramen te vullen met 

glas. En de industriële fabricage van grotere glasop-

pervlakken dateert pas van omstreeks 1800.

1
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Welke onderdelen heeft een raam?4

1

2

2

3

4

5

6

7

7

8

1 Vast raam of kader  2 Vleugel  3 Tussenstijl  4 Makelaar  5 Kleinhouten
6 Druiplijst  7 Opendraaiende vleugel  8  Bovenlicht of puiraam

Wat is slagvastheid?

De slagvastheid is bepalend voor de kwailiteit en de 

stabiliteit van een raam en voor de manier waarop het 

zich gedraagt bij warmte en koude. Volgens DIN 7748 

zijn er drie categorieën van slagvastheid: normale, 

hoge en extra hoge slagvastheid. Geen verrassing: 

het door Kömmerling ontwikkelde Kömalit Z overtreft 

veruit de normen.

3

Kunststof is van nature zeer hard, maar niet taai. Pas na 
een wijziging die Kömmerling aanbrengt in de molecu-
laire structuur krijgt ’ruwe’ kunststof de ideale vastheid 
die raamprofielen horen te hebben. 
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1 Openstaande vleugel (of draairaam)  2 Valraam (of kiepraam) 
3 Draaikipvleugel  4 Schuifraam  5 Accordeonraam (of vouw-
raam)  6 Verticaal  7 Horizontaal wentelraam (of tuimelraam)   
8 Klapraam (uitzetraam)

1

6 7 8

4 5

2 3

Op welke manieren kan je een raam openen?

Dat lijkt een gekke vraag, tot je beseft hoeveel moge- 

lijkheden er zijn. Zeker als je weet dat je in geval van 

meervoudig samengestelde ramen – met kapitelen 

of raamdeurelementen – de openingsfuncties op 

ingenieuze wijze kan combineren. Overleg dus goed 

met je raamspecialist als je een raam kiest. 

Stel de juiste vragen: moet het wel een bewegend 

raam zijn dat open kan of volstaat een vast raam? Op 

welke locatie in huis komt het raam? Wat wil je er-

mee doen? Moet je het makkelijk kunnen wassen? …

5



ZO ZIT DAT: ALLES OVER DE  
PRODUCTIE VAN KUNSTSTOF. 

2
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Wat zijn kunststoffen eigenlijk? 

Kunststoffen zijn synthetisch samengestelde mate- 

rialen, afgekeken van de natuur.  De eerste kunststof 

was eboniet of hardrubber, aangemaakt op basis van 

gummi. Het was de aanzet tot een hele generatie 

materialen die specifieke technische eigenschappen 

combineren met economische voordelen tegenover 

vergelijkbare natuurlijke grondstoffen. 

7

Carbonvezels zijn bij een gelijke 
weerstand 5 maal lichter dan staal.  
Ze worden o.m. aangewend voor 
luchtvaart en talrijke sportdisciplines.

Dankzij reflectoren, versterkt met 
koolstof en bedekt met een kunst- 
stoffilm, zijn de hedendaagse radio- 
telescopen in staat tot uitermate 
nauwkeurige waarnemingen.

In de automobielconstructie heeft 
kunststof oplossingen aangedragen 
die vroeger ondenkbaar waren. Een 
voorbeeld: dankzij kunststoflegerin- 
gen ging het gewicht en dus ook het 
brandstofverbruik van auto’s flink  
naar beneden. 

Zijn alle kunststoffen gelijk? 

Helemaal niet. Een minieme wijziging in de mole- 

culaire structuur van kunststof heeft verstrekkende 

eigenschapsverschillen tot gevolg. Het grote voordeel 

van kunststof is precies dat het bewerkt kan worden 

in functie van het gewenste gebruik. Daarom komt 

het zo goed van pas voor de fabricatie van ramen en 

deuren. 

6

Kunststof is van nature zeer hard, maar niet taai. Pas na een 
wijziging die Kömmerling aanbrengt in de moleculaire struc-
tuur krijgt ’ruwe’ kunststof de ideale vastheid die raamprofie- 
len horen te hebben. 
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Zijn alle kunststoframen dan gelijk? 

Zeker niet. Het ene pvc-raam is het andere niet. 

Zelfs al zien de ramen er aan de buitenkant gekijk uit, 

binnenin kunnen de verschillen groot zijn op het vlak 

van kwaliteit, duurzaamheid en vastheid. Als je ramen 

kiest, laat je ook goed informeren over bijvoorbeeld 

de profielconstructie, de dichtingen, de systeemcom-

plexiteit en de manier waarop het raam in de muur 

gemonteerd wordt. Ook daar zitten vaak grote verschil-

len tussen.

9

Welke soort kunststof is pvc precies? 

Polyvinylchloride of pvc is een thermoplastische 

kunststof, gemaakt op basis van zout en afvalstoffen 

van petroleum. Er is dus geen nieuwe petroleumont-

ginning nodig voor de aanmaak van pvc. Na een 

aantal transformatieprocessen ontstaat pvc-poeder 

dat men vervolgens op 101 manieren verwerkt. Pvc 

heeft een fenomenale levensduur en is één van de 

meest economische, wijdverspreide en recycleerbare 

kunststoffen. 

8

De uitvinder van 
pvc is Fritz Klatte. 
Hij deponeerde  
het brevet in 1913. 
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Pvc als ruwe 
grondstof

 
De extrusie 
van profielen

 
Het lassen 
van de pro- 
fielhoeken

 
De vakkundige 
montage

Hoe en door wie worden kunststof ramen  
vervaardigd?

De chemische industrie produceert ruw pvc. Pro-

ducenten zoals Kömmerling verwerken dit tot een 

eigen basisgrondstof. Bij Kömmerling gaat het om 

Kömalit Z, een slagvaste gemodificeerde kunststof.

Kömmerling extrudeert daar profielen uit van 6 meter 

lang en levert deze profielen aan de door Kömmerling 

erkende raamvakbedrijven. Die maken effectief de 

ramen op maat, verstevigen de profielen met staal, 

voorzien de beglazing en monteren de ramen. Soms 

verkopen de vakbedrijven de ramen door aan voort-

verkopers.

10



KUNSTSTOF VERSUS ANDERE 
MATERIALEN ZOALS HOUT OF  
ALUMINIUM.

3
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Onderzoek toont ook aan dat pvc de 
toekomst voor zich heeft. Wie renoveert, 
denkt in de eerste plaats aan pvc-ramen 
als vervanging voor de huidige ramen.  
En wie al pvc-ramen had, blijft meestal bij 
pvc voor zijn toekomstige ramen.

(prijsvoordeel) bij rechthoekige ramen

(prijsvoordeel) bij gebogen ramen

Aluminium ramen zijn veruit het duurst. Ook de 

vorm speelt daarin deels een rol. Bij rechthoekige 

ramen kunnen kunststoframen het voordeligst 

uitvallen. Als het om gebogen ramen gaat, is 

kunststof zeker het goedkoopst, want het laat 

zich makkelijk bewerken.

prijs

Pvc

Hout

Aluminium

prijs

Pvc

Hout

Aluminium

Wat maakt kunststof zo bijzonder?  

Pvc-ramen en deuren zijn veel populairder dan 

aluminum, hout of staal. Dat hoeft niet te verbazen. 

De technologische ontwikkelingen van kunststof zijn 

steeds verder geperfectioneerd. Pvc kan harder,  

duurzamer, hitte- en koudebestendiger gemaakt 

worden dan ooit tevoren. Dat maakt van de isolatie- 

waarden misschien wel de meest doorslaggevende 

troef. Toch zijn ook andere kwaliteiten van pvc zoals 

onderhoud en prijs belangrijk.

11



HET OOG MAG OOK WAT:  
STA EENS STIL BIJ DE ESTHETIEK.

4
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Welke vormen kunnen kunststoframen aannemen?

Rechthoekig, rond, trapezium, vierkant, met rechte of 

schuine hoeken, met of zonder kleinhouten, met rond-

bogen, korfbogen, overkappingen … kunststoframen 

kunnen in vrijwel alle vormen en maten uitgevoerd 

worden. Voor elke gevelstijl en voor elke indoorsituatie 

is er een passend pvc-raam. Klassieke villa of modern 

appartement, laat je verbeelding de vrije loop!

13

Nieuwbouw of renovatie, met pvc-ramen 
in de gevel zit je altijd goed. 

Welke bijdrage leveren de ramen tot de architectu- 
rale schoonheid en het comfort van een gebouw?

De raamkeuze is belangrijker dan je denkt. Aan de 

binnenkant hebben ze een grote invloed op ons 

welzijn, op de hoeveelheid licht die binnenvalt, op 

het comfort. En kijk eens naar de buitenkant: het 

lijnenspel van grote gestructureerde oppervlakken en 

kleinhouten is bepalend voor de persoonlijkheid van 

gevels. Ingetogen of vrolijk, groots of gezellig, uitnodi-

gend of afstandelijk.

12

Dit Kömmerlingraam bepaalt de hele inrichting van de woonkamer.
De originaliteit van Kömmerling ramen is nagenoeg grenzeloos.
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Hoe groot kan en mag een raam zijn?15

Er zijn natuurlijk wel vooraf 

vastgelegde maten, afhanke- 

lijk van vast raam, schuifraam 

of hefschuifraam. Maar los 

daarvan kunnen we alle he-

dendaagse moderne archi- 

tectuur met pvc-ramen en 

-deuren maken. Let wel op 

wanneer je plannen maakt: al 

te grote raamvleugels kunnen 

in geopende stand zorgen 

voor te veel onbenutte woon-

ruimte. En verloren ruimte,  

dat wil niemand.

TIP: als de ruimte om 
het raam te openen 
krap is, vraag dan 

advies aan je raam-
specialist. Die stelt 
je zeker de gepaste 

oplossing voor.

Dode ruimte veroorzaakt door 
te grote raamvleugel

Functioneel correcte 
raamindelingen

Bestaan er ook versierde kunststoframen? 

Pvc-raamprofielen kunnen bewerkt worden met 

dwarsregels, stijlen, kapitelen, drempelstukken en 

allerlei andere versieringen die in grootmoeders tijd 

gebruikelijk waren en ook nu nog vaak de charme 

uitmaken van klassieke architectuur. Door hun retro- 

touch getuigen de profielen van respect voor de 

details uit het verleden.

14
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Clipskleinhouten, aangebracht op onverdeelde isole- 

rende beglazing, zijn voordeliger en kunnen makkelijk 

verwijderd worden om ramen schoon te maken.

Dubbele beglazing met ingewerkte kleinhouten is de 

meest eenvoudige oplossing: voordelige kostprijs 

plus makkelijk onderhoud dankzij het ononderbroken 

raamoppervlak.

Welk esthetisch potentieel hebben kleinhouten?

Al dan niet kiezen voor kleinhouten is een kwestie 

van esthetiek. In een oude woning of een nieuwe 

woning in klassieke stijl zoals een pastorijwoning zijn 

kleinhouten in harmonie met het gebouw, terwijl een 

modern gebouw eerder grote glasoppervlakken vraagt. 

Maar finaal gaat het om je persoonlijke smaak. 

Echte kleinhouten zijn versterkt met een metalen 

kern en kunnen isolerende beglazing bevatten van 

20 tot 24 mm dik. Elk venster is dus eigenlijk een 

volwaardig raam. 

16

Wat de prijs betreft: echte, vaste 
kleinhouten van hoge kwaliteit zijn 
soms redelijk prijzig. Kleinhouten 
die ingewerkt zijn in dubbele 
beglazing vallen voordeliger uit. 



WELKE KLEUREN ZIJN MOGELIJK  
IN KUNSTSTOF (SCHUIF)RAMEN  
EN -DEUREN?

5
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Al eens gedacht aan kleurfolie?

Er bestaat een breed gamma aan kleurfolievarianten. 

De folies zijn een één op één overname van bepaalde 

structuren, waarbij het verschil tussen echt metallic of 

echt hout amper te onderscheiden is. Denk maar aan: 

1. trendy effen kleuren, 

2. kwaliteitsvolle generfde folies met houtdessin,

3. elegante metallic kleuren,

4. grijsschakeringen - tegenwoordig heel trendy!

18

Gladde en geborstelde op-
pervlakken vervolledigen  
de klassiek geëmboste folie- 
structuren (structuren met 
reliëf). Vraag advies aan je 
raamspecialist.

Een kunststofraam is toch altijd wit? 

Vroeger kozen veel bouwers voor klassiek wit of  

ivoorkleurige tinten. Geen wonder: daarmee zit je  

altijd goed. Je krijgt een tijdloos elegant raam met 

glad, glanzend oppervlak en een duurzame en aan- 

trekkelijke look. Vandaag gaat de smaak eerder uit 

naar mat en zwarte tinten.

17

Maar pvc-ramen en 
-deuren zijn in zowat elke 
kleur verkrijgbaar. Wit, 
zwart en alles tussenin!
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De beschermende afwerking: proCoverTec

Met de oppervlakteafwerkingstechnologie proCoverTec 

zijn je profielen optimaal beschermd tegen milieu- 

invloeden. Het is een innovatieve technologie die een 

mat satijnen look combineert met een aangename, 

licht gestructureerde feel. 

Ook voor deze slimme afwerking zijn er aantrekkelijke 

kleuren die de functionele schoonheid van je ramen 

bewaren.

20

Tip: speel gerust met  
al deze keuzemogelijk- 
heden. Kleur aan de 
buitenkant en kamer- 
vergrotend wit aan 
de binnenkant of een 
moderne, volledig 
gekleurde afwerking.
Zowat alles is mogelijk.

Aluminium voorzetschalen

Een pvc-raam met een aluminium voorzetschaal? 

Moet kunnen. De moderne look van de grondstof 

aluminium gaat hand in hand met het elegante ont-

werp in een vrijwel grenzeloze verscheidenheid van 

kleuren. Dit brede scala is mogelijk dankzij afwerk-

technieken zoals RAL-poedercoaten of anodiseren. 

Opgepast bij aluminium oppervlakken: vermijd het 

contact met zuren, alkalische reinigingsmiddelen, 

schuurmiddelen, pottenreinigers, loog, mortel, kalk-

water, celluloseverdunner en dergelijke.

19

Geanodiseerde oppervlakken reinig 
je met warm water waaraan je een 
chloorvrij reinigingsmiddel toevoegt 
(bvb. afwasmiddel). 



PVC EN HET MILIEU:  
STEEDS EFFICIËNTERE RECYCLAGE.
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300 miljoen liter

stookolie

750 miljoen kg

CO2

CO2
besparen tot

EF
FI

CIËNTERE PRODUCTIE 

13 miljoen raam- 
eenheden/jaar

CO2-opnamecapaciteit van bosgebied ter 
grootte van 80.000 voetbalvelden

Pvc en respect voor het milieu: kan dat?

De natuur en het klimaat hebben het moeilijk. Ook als 

kunstofproducent moet je daarom je verantwoordelijk-

heid nemen. Dat doet Kömmerling. Doordacht en met 

verantwoordelijkheidsbesef – dat is onze verbintenis 

tot duurzaamheid.

Sinds 2004 maken we in het nieuwe materiaal voor 

onze ramen geen gebruik meer van het zware metaal 

lood. Goed voor een vermindering van 6.500 ton lood – 

ofwel 160 vrachtwagenladingen.

Bovendien verminderen de sterke warmte-isolerende 

eigenschappen van je pvc-ramen het energieverbruik.

De lange levensduur van pvc-ramen zorgt voor minder 

nieuwe productie, minder nood aan recyclage, minder 

transport en dus minder milieubelasting.

21

Wist je dat pvc voor 57% uit zout bestaat? 
Dat is een natuurlijke grondstof die 
overvloedig voor handen is.
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Wat gebeurt er met de kunststofrestanten bij de 
productie?

Ook die zijn goed voor recyclage. Zowel de materialen 

bij het begin van de productiecyclus als de overschot-

jes bij de verwerking door je raamspecialist. En het 

beste nieuws: die nieuwe ramen uit gerecycleerde 

kunststof zijn net zo mooi, goed en sterk als de origi-

nele, zonder verlies van de technische eigenschappen 

van het pvc.

23

De onbruikbare reststukken uit de kunststofprofielen krijgen 
een nieuw leven als nieuw raamprofiel.

Kan pvc 100% gerecycleerd worden?

Zeker. Dat gebeurt zelfs steeds frequenter: in de EU 

alleen al werd in 2020 meer dan 350.000 ton pvc 

gerecycleerd. Ook producenten als Kömmerling zet-

ten daar meer en meer op in: gerecycleerd pvc-ma-

teriaal (granulaat) is tegenwoordig de basis voor onze 

ramen. Een modern pvc-raam bestaat voor ongeveer 

de helft uit gerecycleerd materiaal, dat zich vooral in 

de kern van het raamprofiel bevindt. Dat gerecyclede 

materiaal in onze profielen is gemiddeld goed voor 

90% minder uitstoot van broeikasgassen dan bij 

traditioneel pvc. 

En met de ReFrame-profielen 

gaan we zelfs voluit voor Cradle 

to Cradle: niks gaat verloren. 

Elke grondstof en elk materiaal 

dat we voor een raam gebruiken, 

hergebruiken we ook weer.

22

Wist je dat 1 ton gerecycleerd pvc herge-
bruiken ongeveer 2,2 ton CO2 uitspaart, 
vergeleken met het gebruik van de fossiele 
basisgrondstoffen?



PVC ALS BELANGRIJKE MEER-
WAARDE VOOR JE RENOVATIE.

7
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Hou oud moet een raam zijn eer het aan vervanging 
toe is? 

De laatste decennia zijn de isolatievereisten van wo-

ningen enorm geëvolueerd. Dit is de algemene regel: 

ramen die vóór 1995 werden geïnstalleerd, voldoen 

nu niet langer aan de groeiende eisen voor energiebe-

sparende, geïsoleerde huizen. 

25

Wat met nieuwe pvc-ramen?  
Geen zorgen: die gaan 40 tot 
50 jaar mee. 

Nieuwe kunststoframen in oude huizen:  
heeft dat zin?

Nieuwe pvc-ramen in je oude woning steken is een 

no-brainer. Uit onderzoekscijfers blijkt dat verbouwers 

met bijvoorbeeld houten ramen massaal switchen 

naar pvc. Geen wonder als je dit hieronder leest.

• Wist je dat in een ééngezinswoning het warmte-

verlies door de ramen kan oplopen tot 15 à 20% 

van de totale verwarmingsenergie? 

• Oude ramen laten de meeste energieverliezen 

door: ze zijn ongeveer vier tot tien keer hoger dan 

door ramen met thermisch isolatieglas. 

Nieuwe pvc-ramen verlagen je energiefactuur dus 

aanzienlijk én verhogen het wooncomfort en de ver-

koopwaarde van je woning. 

Maak je ook esthetisch geen zorgen over de combi-

natie van je oude woning met gloednieuwe ramen. 

Het geheel ziet er beter uit, terwijl je toch de oor-

spronkelijke charme van je woning bewaart, door 

bijvoorbeeld houtnerffolies te gebruiken.

Denk je aan renoveren?  
Via mijnbenovatie.be krijg je een 

prima eerste oriëntatie over hoe en 

waarom je glas, ramen en deuren 

vervangt.

24
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Wat als je alleen het glas zou vervangen? 

Enkel het glas vervangen, is ogenschijnlijk een goed 

idee. Geen breken of kappen, het werk is vaak op één 

dag tijd gedaan, en het is goedkoper dan het integrale 

raam vervangen, inclusief de kozijnen. 

 

Toch is het meestal aangewezen om ook voor  
nieuwe kozijnen te opteren. En wel hierom:

• in de oude profielen past de nieuwste, meest isole- 

rende beglazing niet altijd; die is vaak wat te dik.

• het nieuwe glas mag dan nog prima isoleren, maar 

als de oude profielen slecht isoleren, gaan warmte 

en koude er zo doorheen en vliegt je geld toch nog 

letterlijk door ramen en deuren naar buiten.

27

Ter illustratie: ramen zorgen voor 15-20% van 
het warmteverlies in een doorsnee woning - 
en daarvan gaat ongeveer 30% verloren via de 
kaders van ramen; dat betekent dus dat meer 
dan 5% van alle warmteverlies door de kaders 
van de ramen en deuren gebeurt.  

26

Tip: laat je ramen plaatsen door een profes-
sional, zoals een Kömmerling Select-dealer. 
Die zal je raam netjes monteren, verankeren, 
dichten en inmetselen zoals het hoort. Zelf 
ramen plaatsen is geen aanrader. Het klein-
ste water- of warmtelek veroorzaakt vaak al 
grote kopzorgen en kosten.

Hoe lang duurt de installatie van nieuwe ramen?

Een goede schrijnwerker doet dat in principe in enkele 

uren tijd. Hij breekt het raam voorzichtig uit en plaatst 

het nieuwe raam, inclusief beglazing. Zijn er heel veel 

raampartijen, dan kan dat enkele dagen duren. 
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Hoe snel verdien je de investeringskost terug?

Het renoveren van een gebouw met nieuwe pvc- 

ramen werpt zijn vruchten af in amper een paar jaar. 

Zeker als je het kan combineren met subsidies of  

premies van de overheid. Lees daar alles over achter-

aan deze gids. 

28

De lagere energiekosten ver- 
snellen nog het rendement 
van je investering. 

En zoals al gezegd: dankzij 
de ramen stijgt de kwaliteit 
van het leven samen met de 
waarde van je woning.



PRAKTIJKTESTEN BEWIJZEN HET: 
KWALITEIT EERST BIJ PVC.

8
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Hoe stabiel zijn kunststoframen?

Kunststofraamprofielen zijn met metaal versterkt. Hun 

statische belastbaarheid beantwoordt aan de strengste 

bouweisen. Zelfs bij hevige storm en slagregen blijven 

de raamvoegen potdicht, zonder dat er een thermische 

brug ontstaat. 

Een ander voordeel is de hoge hoekvastheid. De pro- 

fielen zitten met homogene lasverbindingen in elkaar. 

Lijm komt er niet aan te pas. Ze zijn dus als het ware 

uit één stuk, wat zowel mechanisch als esthetisch de 

beste oplossing vormt. 

Tegenwoordig is ook de lasnaad nog amper zichtbaar.

30

Krimpen pvc-ramen en zetten ze uit?

Nee, kwalitatieve pvc- 

ramen en –deuren zijn van 

zodanige kwaliteit dat zelfs 

extreme temperaturen 

of andere weersomstan-

digheden geen invloed 

hebben.

31Waarom is er zoveel controle tijdens de productie?

Wist je dat Kömmerling meer controlehandelingen 

dan productiehandelingen uitvoert bij de fabricage 

van elk pvc-raam? Die controle begint bij de levering 

van de grondstoffen en stopt pas bij de afgewerkte 

en geïnstalleerde ramen. Diverse controles door on-

afhankelijke instituten bevestigen de ernst waarmee 

Kömmerling te werk gaat.

29



MAKKELIJKE REINIGING EN  
ONDERHOUD: VOOR LANGERE  
LEVENSDUUR

9
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Hoe reinig je de dichtingen?

Verwijder regelmatig het stof en vuil van de dichtingen. 

Als je een dichting uit een groef trekt, kan je ze met 

de duim terugduwen, beginnend bij het vastgehouden 

deel. Gebruik daarbij geen scherpe voorwerpen: die 

kunnen de ramen beschadigen.

Kömmerling dichtingsverzorging is een prima reinigings- 

product. Vraag advies aan je raamspecialist.

33

Vergen kunststof profielen veel onderhoud?

Het onderhoudsvriendelijke aspect is zonder meer 

een van de grote pluspunten bij pvc. Het oppervlak 

van kunststof raamprofielen is volmaakt glad en 

neemt dus minder stof of vuil op dan het ruigere op-

pervlak van bijvoorbeeld geschilderde houten ramen. 

Zo ga je te werk:

• verwijder gewone vervuiling met lauw water en 

een beetje afwasmiddel;

• gebruik in geen geval schurende middelen of 

droge stofdoeken; 

• sterk vervuilde profielen (bvb. door veel opwaaiend 

stof) reinig je met een speciaal Kömmerling reini- 

gingsmiddel - vraag advies aan je raamspecialist; 

32

Opgepast: geen reinigings- en poetsmiddelen 
gebruiken met oplosmiddelen - met name 
geen (nagel)lakverwijderaars of zogenaamde 
“kunststofreinigers”. 
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Belangrijk: nooit schurende onderhouds- 
middelen gebruiken, of producten die 
oplosmiddelen bevatten. 

Heeft het beslag onderhoud nodig?

Jawel. Behandel één of twee keer 

per jaar alle bewegende delen van het 

beslag met een hars- en zuurvrije olie 

of vet. Voer de behandeling vroeger uit 

als je merkt dat het beslag niet meer 

makkelijk beweegt.

Kömmerling beslagspray is een uit-

stekend product. Vraag advies aan je 

raamspecialist. Die helpt je ook graag 

als het beslag opnieuw moet worden 

afgesteld. 

Hoe reinig je het glas?

Helder, warm water en een zeem 

volstaan om het glas schoon te maken. 

Oefen niet teveel druk uit, anders kun-

nen de dichtingen zwarte strepen op 

het leer achterlaten. 

Indien nodig voeg je een beetje  

afwasmiddel aan het water toe.

34

35



VERLUCHTING EN VENTILATIE: 
NET ZO BELANGRIJK ALS VER-
WARMING EN ISOLATIE.

10
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6 tips: behoorlijk verluchten, hoe doe je dat? 

Een ventilatiesysteem is prima, maar lost nooit alles 

op. Wees niet bang om zelfs in de winter de ramen 

eens open te gooien! 

1. Verlucht steeds met de ramen wagenwijd open, 

niet in kiepstand. Dat heet spuiventilatie: (tijdelijk) 

met grote hoeveelheden lucht ventileren, om ver-

ontreinigde of warme lucht snel af te voeren. Het 

is een afdoende methode die het minste tijd in 

beslag neemt.

2. Zet indien mogelijk twee tegenover elkaar staande 

ramen open – door de onderbroken verluchting is 

de lucht al na 10 minuten volledig ververst. Dit in 

tegenstelling tot ramen die voortdurend op een 

kier staan: die veroorzaken veel warmteverlies en 

het duurt 120 minuten eer de lucht zuiver is. 

37

120
min 10min

Voortdurende 
ventilatie

Onderbroken 
ventilatie

Verluchtingsrooster in je raam: goed idee?

Zeker. Moderne ramen met geïntegreerde ventilatie 

of een apart ventilatiesysteem - precies afgestemd op 

de structurele eigenschappen van je woning  –  houden 

automatisch een gezond binnenklimaat in stand.  

De voordelen:

• optimaal evenwicht tussen verwarmingsenergie 

en verse lucht

• efficiënt middel tegen schimmelvorming 

Contacteer je ramenspecialist. Afhankelijk van de ge-

bouwstructuur, de isolatiesituatie en andere factoren 

kan hij de juiste, kosteneffectieve ventilatieoplossing 

voor je woning aanbevelen. Zodat jij je eender waar in 

huis steeds goed voelt.

Tip: open toch ook 
geregeld je ramen voor 
extra ventilatie. Lees 
daar meer over op de 
volgende pagina’s.

36
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Oei, condens op de buitenruit! Is dat erg? 

Lang verhaal kort: bij een thermisch geïsoleerd raam is 

condens aan de buitenzijde heel normaal. Thermisch 

geïsoleerd betekent dat er geen warmte door het raam 

gaat. Gevolg: de buitenruit is koud. Als de buitenlucht 

dan sneller opwarmt dan de buitenruit en er is buiten 

een hoge luchtvochtigheid, ontstaat er condens die 

zich op de buitenruit vastzet. Dat is net hetzelfde als 

dauwvorming op gras. Niks aan de hand dus.

Nu begrijp je ook waarom bij een oud, minder geïso- 

leerd raam er geen condens is. Dat komt omdat er 

warmteverlies is van binnen naar buiten. Zo warmt de 

buitenraam dus wél snel op, net zoals de buitenlucht. 

38

Conclusie: condens op 
de buitenruit is het be-
wijs van een thermisch 
goed geïsoleerd raam.

En wat met condens op de binnenruit? 

Condens op een thermisch geïsoleerd raam ontstaat 

enkel als er binnen in de kamer een te hoge lucht-

vochtigheid is, bijvoorbeeld door waterdamp in de 

keuken of badkamer. Oplossing: ventileren natuurlijk!

3. Verlucht alle vertrekken, afhankelijk van de tijd 

van het jaar, elke ochtend gedurende 5 minuten. 

Vooral dan de slaapkamers. Te lang ventileren 

koelt de binnenmuren te veel af en is niet eco- 

nomisch.

4. Herhaal de ventilatie drie- tot viermaal per dag, 

telkens gedurende 5 minuten.

5. Zet eerst de verwarming even uit om energie te 

besparen.

6. Laat de temperatuur in vertrekken die je niet ge-

bruikt, niet zakken onder de 15 °C, zodat de lucht 

steeds genoeg vocht kan opnemen.

Belangrijk: stop in geen 
geval een houten blok 
of iets anders in het 
raam om het dichtslaan 
te voorkomen, want 
daarmee loop je het 
risico om je raam te 
beschadigen. 
Overleg met je 
pvc-raamspecialist.
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THERMISCHE ISOLATIE:  
STRAFFE PRESTATIE!

11
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Hoeveel bespaar je precies met goede warmte- 
isolerende pvc-ramen?

Als je een raam kiest, let dan vooral op de zogenaamde 

U-waarde. Die geeft aan hoeveel warmte-energie de 

beglazing doorlaat (of niet doorlaat). Je hoeft alleen dit 

te onthouden: hoe kleiner de U-waarde, hoe beter de 

thermische isolatie.

Zo isoleert hoogrendementsglas met een U-waarde 

van 1,0 twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel 

glas met een U-waarde van 2,9.

Bereken op benoveren.fluvius.be hoeveel jij kan be-

sparen door je ramen te vervangen.

Of bereken de EPB-waarde (Energieprestatie 

binnenklimaat) van je volledige woning op 

kommerling.be

De energieprestatieregelgeving legt eisen 

op voor isolatie, installaties, ventilatie en 

oververhitting.

40

Van Naar Besparing Besparing 
gas

Besparing jaarlijkse 
energiekosten

Enkel glas HR++ 15-25% 390-650 m3 € 750 - € 1.300*

Enkel glas Triple glas 20-30% 520-780 m3 € 1000 - € 1.500*

Dubbelglas HR++ 10-20% 190-380 m3 € 400 - € 750*

Dubbelglas Triple glas 15-25% 285-475 m3 € 550 - € 900*

Enkel glas Monumenten- 
glas 15-25% 340-550 m3 € 650 - €1.100*

*op basis van een eengezinswoning met een gasverbruik van 1.900 tot 2600m3 per 
jaar ( € 1,96 per m3, prijspeil januari 2022)

Besparing isolerend glas

Waarom bespaar je met kunststoframen zoveel op 
je verwarming?

Recent onderzoek toont aan dat voor de meeste 

mensen de warmte-isolatie de belangrijkste factor is 

voor de keuze van een raamprofiel. Op dat vlak scoort 

kunststof fantastisch. Pvc-standaardramen isoleren 

beter dan de best isolerende ramen en deuren die 

bestaan uit aluminium of een combinatie van alumi- 

nium en pvc. 

Want kunststof is een hele slechte warmtegeleider. 

Met andere woorden: er gaat weinig warmte verloren 

doorheen de kunststof. In tegenstelling tot het 

warmtegeleidingsvermogen van aluminium: dat ligt 

1000 maal hoger, waardoor aluminium dus van nature 

meer warmte doorlaat. 

39
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Halen pvc-ramen de isolatienormen van een 
passiefwoning

Zeker. Het kunststof schrijnwerk zelf én de ramen zijn 

geschikt voor een passiefhuis. 

De totale warmtedoorgangscoëfficiënt (totale Uw-

waarde of W/m²K) mag in een passiefhuis maximaal 

0,8 zijn. De Kömmerling 88 mm systemen halen dat. 

Let wel op: correct advies en een behoorlijke plaat- 

sing van de ramen zijn voor de efficiëntie van een 

passiefhuis cruciaal. Contacteer dus je ramenspecia- 

list met al je vragen over dit onderwerp.

Zijn pvc-rolluiken en klapluiken ook goede  
isoleerders?

Hoeveel warmte houden pvc-rolluiken tegen op een 

zonnige zomerdag? En omgekeerd: hoeveel koude 

houden ze buiten tijdens de winter? In beide gevallen: 

behoorlijk veel, het scheelt al snel enkele graden! Wie 

zelf pvc-rolluiken heeft, is daar al lang van over- 

tuigd. Toch twijfelen sommige mensen nog vanuit het 

vooroordeel dat rolluiken esthetisch geen meerwaarde 

hebben. Dat is natuurlijk verleden tijd. Bij sommige 

types rolluikkasten vormen raam en rolluik zelfs één 

geheel, waardoor de buitenkant en het interieur kun-

nen worden afgedekt met gips. Als je dat wil, maak je 

de kastbuitenzijde dus helemaal onzichtbaar. 

41

42

Tip: zelfs mét ventilatie kan het 
nog behoorlijk warm worden 
in een passiefhuis. Bij zonnige 
dagen loopt de temperatuur snel 
op. Denk daarom aan extra zon-
weringen: een handig middel om 
de warmte buiten de passiefwo- 
ning te houden. Ook de klapluiken 
van Kömmerling zijn een moge- 
lijkheid: decoratieve en functionele 
sierluiken waarvan je de lamellen 
kan regelen naar eigen wens. 
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STILTE A.U.B.: EVEN AANDACHT 
VOOR DE GELUIDSISOLATIE.
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Maken nieuwe ramen met pvc-profielen echt het 
verschil?

Als je de geluidsisolatie thuis wil verbeteren, moeten 

de ramen de hoogste prioriteit krijgen. Kunststof ramen 

zijn verkrijgbaar in een reeks geluidsisolatieklassen die 

afhankelijk zijn van de omgeving en de geluidsniveaus. 

Ultramoderne raamtechnologie met zeer duurzame 

pvc-profielen en speciale functionele beglazing zorgt 

voor afdoende geluidsisolatie die alledaags lawaai daar 

houdt waar het thuishoort: buiten.

Wat is het maximale decibelniveau om toch lekker 
te slapen? 

Wist je dat meer dan 30% van de bevolking tijdens zijn 

slaap permanent blootgesteld is aan een geluidsniveau 

van meer dan 50 dB? Dat is twee en een halve maal de 

aanbevolen maximale waarde (20 dB) voor slaapkamers. 

Geluidshinder ontstaat trouwens sneller dan je denkt. 

Neem nu het geluidsniveau van een woning die aan de 

straatkant ligt en waar geregeld auto’s passeren. Dat is 

zowat 65 decibel. 

Conclusie: vraag je raamspecialist advies over geluids- 

werende ramen en geef je levenskwaliteit een duur- 

zame boost met een afdoende bescherming tegen 

geluidshinder! 

44
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Wat is het verband tussen geluidsisolatie en je 
gezondheid?

Wegen, industrie, spoorwegen, vliegtuigen: onze 

wereld wordt steeds lawaaieriger. Zeker in een 

drukbevolkt landje als België zijn er nauwelijks nog 

gebieden te vinden waar het echt stil is. 

Daarom is het zo belangrijk dat je dit buitenlawaai 

uit je persoonlijke leefruimte houdt. Het is bewezen: 

lawaai schaadt de gezondheid, zelfs als je je er niet 

bewust van bent. Het kan leiden tot hart- en vaatziek-

ten, prikkelbaarheid en slechte concentratie. 

43
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Is een correcte plaatsing echt zo belangrijk?

Net als water, koude of warmte dringt geluid binnen 

in de kleinste kieren. Hoe goed je ook isoleert tegen 

geluidshinder, je inspanningen zijn pas succesvol als 

muren, metselwerk, ramen en kunststof kozijnen per-

fect aansluiten, inclusief luchtdichte afwerking. 

Komt er geluid binnen langs de rolluikkasten?

Zoals gezegd: geluid dringt inderdaad langs de kleinste 

spleetjes binnen. Naast de ramen en de profielen zijn 

ook de rolluikkasten van belang. De nieuwe generatie 

van rolluikkasten (zoals de VariNova-rolluikkasten van 

Kömmerling) hebben speciaal ontworpen geluids- 

isolatie en komen zelfs tegemoet aan de strengste 

geluidseisen in de omgeving van luchthavens. De 

geïntegreerde isolatie is beschikbaar in zowel een 

warmte-isolerende als akoestisch isolerende versie. 

47
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Vertrouw voor je geluidsisolatie- 
maatregelen alleen op gekwali- 
ficeerde professionals zoals de 
Kömmerling Select dealers. Is het zinvol om in 1 gebouw verschillende isole- 

ringsgraden voor ramen te kiezen? 

Spontaan zou je nee antwoorden op deze vraag, maar 

op zich kan het wel. Tussen een appartement op de 

eerste en op de tiende verdieping bijvoorbeeld is het 

verschil in geluidshinder aanzienlijk. Je kan dan voor 

verschillende isolatieconcepten kiezen in hetzelfde 

gebouw, terwijl er uiterlijk tussen de ramen geen 

enkel verschil is. 

Bij aluminium wordt dit soms gedaan om de prijs te 

drukken voor ruimtes die minder isolerend moeten 

zijn. Maar bij kunststof ramen is dat zelfs niet nodig: 

het 76 mm systeem van Kömmerling is op zich al zo 

isolerend dat dit niet hoeft.

46
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Waar liggen de grenzen van geluidsisolatie?

Die grenzen liggen vaak vlak naast je. Snurk jij of je 

partner? Besef dan dat je gesnurk behoorlijk kabaal kan 

maken: van 40 tot meer dan 80 decibel. Straf, zeker 

omdat de maximale toelaatbare grens voor nachtelijk 

geluid in een woning eigenlijk maar 45 decibel bedraagt ... 

Volgens het Guiness World Book of records is Kåre 

Walkert uit Zweden de luidste snurker ter wereld: hij 

haalde in 1993 piekniveaus van 93 dB. In Engeland zou 

ene Jenny Chapman in 2009 zelfs afgeklokt hebben op 

111.6 decibel. Dat is luider dan een straalvliegtuig dat 

laag over de grond scheert. Daar is geen geluidsisolatie 

tegen opgewassen smile

50

Wat kan je zelf nog meer doen voor 
voor minder geluidshinder? 

Geluidsisolerende ramen en pro- 

fielen zijn natuurlijk het belangrijkst. 

Maar als extraatje kan je zelf ook 

aan de slag. Maak het stil en gezellig 

met deze 3 tips die ook het binnen- 

geluid dempen.

Tip 1: gebruik textiel als geluids-
demper. 
Een vloerkleed of tapijt, stoffen ze-

tels, het helpt allemaal. Of hang een 

wandkleed op aan een grote muur: 

heel chic en geluidsdempend.

Tip 2: maak grote ruimtes kleiner. 
Geen paniek. Om ruimtes te verklei-

nen hoef je niet te breken, te kap-

pen of muren bij te metsen. Plaats 

bijvoorbeeld een kast in het midden 

van de woonkamer. Of installeer 

daar een schuifdeur.

Tip 3 : plaats kamerplanten. 
Wist je dat planten een geluidsdem- 

pend effect hebben? Zo’n sierlijke 

kamerplant is bovendien ook heel 

gezond: ze zuivert de lucht. 

49



HOU HET VEILIG.
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Wat met de brandbeveiliging?

Hoe veilig zijn kunststoframen in geval van brand?

Bij een Kömmerling pvc-raam staat brandveiligheid al 

jaren centraal. De basisgrondstof, Kömalit Z, is vrijwel 

onontvlambaar, conform DIN 4102 BL. Het ontvlamt 

niet vanzelf en het dooft vanzelf. Het zal dus nooit 

actief aan een brand deelnemen.

52

Tip: bescherm wel de luchtwegen in geval van 
brand. Zoals bij alle organische stoffen, kunnen 
giftige gassen vrijkomen. Maar in tegenstelling 
tot wat men vaak beweert, komt er geen water- 
stofchloride vrij uit pvc. 

De onontvlambaarheid 
van Kömmerling profielen 
is eigen aan de chemische 
structuur van Kömalit Z, die 
overigens ook het veroude- 
ren van de profielen belet. 

Ben je met kunststof ramen goed beveiligd tegen 
inbraak?

Wees gerust: pvc-ramen zijn uitermate stabiel en 

beantwoorden aan de strengste eisen. Maar als je 

weet dat inbrekers woningen vooral binnendringen 

via ramen, balkon- en terrasdeuren, weet je ook hoe 

extra inbraakbeveiliging via ingebouwde veilig-

heidstechnologie het verschil kan maken: speciale 

beglazing, inbraakwerend hang- & sluitwerk en  

extra sloten. 

Afhankelijk van je persoonlijke beveiligingsbehoef- 

ten heb je de keuze uit verschillende weerstands- 

klassen. Weerstandklasse RC 1 en RC 2 blijken 

doorgaans voldoende voor een 

optimale beveiliging. 

Laat je alleszins goed en tijdig 

adviseren door je vakman.  

Hij verstrekt je graag advies over 

de juiste oplossing en welke 

(schuif)deur of -raam ideaal 

is voor je woning of flat. 

Vergeet niet: alleen een 

behoorlijke plaatsing 

garandeert volledige  

bescherming tegen 

inbraak.

51
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Overleg met je 
pvc-raamspecialist.

Hoe (schuif)deuren en -ramen 
extra beveiligen?

Inbrekers hebben weinig tijd en 

zin om lang bezig te zijn. Elke 

seconde dat je hen tegenhoudt, 

stijgt de kans dat ze het opgeven! 

Met heel eenvoudige middelen 

bescherm je jezelf en je woning. 
Drie gouden tips als voorbeeld:

1. Sluit alle ramen en deuren, ook 

als je maar heel even de deur 

uitgaat. Het is verbazend hoe 

weinig mensen dit consequent 

doen.

2. Laat geen ramen op kiep- of 

ventilatiestand staan, ook niet 

op de bovenverdiepingen. 

Anders maak je het inbrekers 

al te gemakkelijk, vooral als 

ze zich via tuinmeubelen of 

ladders vlot toegang kunnen 

verschaffen tot je woning.

3. Tik op het internet de zoekop-

dracht ‘politie tips inbraak-

preventie’ in – je vindt nog 

massa’s handige tips!  

53
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Welk voordeel heb je als (ver)bouwer om met een 
Kömmerling Select dealer te werken?

De naam ‘Select’ laat het al vermoeden.  

Het is het kwaliteitslabel voor:

• Duitse kwaliteit;

• een 100% Belgische productie;

• fabrikanten en installateurs die Kömmerling selec- 

teert op hun professionaliteit en betrouwbaarheid 

en die voldoen aan bepaalde specificaties en hoge 

vereisten;

• tot 15 jaar garantie op kleur en vastheid

 

Een Kömmerling Select dealer is een gekwalificeerde 

specialist die werkt met hoogwaardige materialen en 

die garant staat voor een professionele plaatsing.

54

Je vindt zeker een Kömmerling 
Select dealer in jouw buurt op 
kommerling.bePVC-RAMEN EN DEUREN MAKEN: 

EEN VAK APART.

14

http://www.kommerling.be


PVC IS MEER DAN RAMEN EN 
DEUREN

15
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Welke klap- en rolluiken zijn er?

Naast de VariNova-rolluikkasten voor een optimaal bin-

nenklimaat binnen en superbe geluidsisolatie (zie vraag 

47) kan je bij Kömmerling ook terecht voor klapluiken, 

genaamd Naxos. Die zijn decoratief én functioneel. 

Ze beperken energieverlies, dempen het lawaai en 

beschermen tegen nieuwsgierige blikken, inbraak, 

zonneschijn en slechte weersomstandigheden.

Verkies je rollluiken? Ook daarvoor ben je bij Kömmer-

ling aan het juiste adres, met een bijzonder hoog-

waardig gamma. De rolluiken sluiten zowel licht als 

geluid uit. In de zomer geven ze schaduw, in de winter 

verhogen ze de thermische isolatie en ze zijn voorzien 

van extra inbraakbeveiliging. 

Laat je informeren door je Kömmerling raamspecialist. 

Bestaan er ook voordeurpanelen uit pvc?

Jazeker. Hiervoor werkt Kömmerling samen met 

Mastiff. Net als bij Kömmerling staan vakmanschap, 

expertise en productkwaliteit voorop 

bij deze specialist in deurpanelen.  

Elk paneel is perfect personaliseer-

baar: beglazing, groef, sierlijst en 

afwerking qua kleur en trekker… 

56
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Heeft Kömmerling ook (hef)schuifdeuren?

Kömmerling biedt een breed scala aan schuif- 

systemen met verschillende bouwdiepten, zowel 

schuiframen als schuifdeuren.

Met de huidige hefschuifdeuren is moderne architec-

tuur mogelijk met grote glasoppervlakken. Ideaal voor 

meer licht en meer comfort.

Schuiframen en -deuren zijn verkrijgbaar 
in twee-, drie- of viercomponenten.  
De glijdende elementen hebben een 
soepele en slijtagevrije sluitbeweging.
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https://www.mastiff.be
http://www.kommerling.be/hefschuifdeuren
http://www.kommerling.be/hefschuifdeuren


NIEUWE ISOLERENDE RAMEN?  
GEBRUIK DE FINANCIËLE STEUN 
VAN DE OVERHEID.
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Informeer je op onderstaande websites en bij je eigen 
stads- of gemeentediensten.

Wallonië:

Vlaanderen:

energiesparen.be > bouwen en verbouwen > 
beglazing en ramen
Voor een eerste, brede oriëntatie over beglazing 
en schrijnwerk

energie.wallonie.be > Primes Habitation 

benoveren.fluvius.be > tools en calculators
Met o.a. een handige calculator voor raamisolatie

vlaanderen.be > Bouwen, wonen en energie > 
Bouwen en verbouwen > Premies en belasting-
voordelen

energie.wallonie.be > Primes 

benoveren.fluvius.be >  premies
Voor een totaaloverzicht van alle verbouwpremies

Welke subsidies en premies zijn er?

We moeten met z’n allen een tandje bijsteken om 

de klimaatdoelstellingen te halen. Isolerende ramen 

en deuren uit pvc helpen daarbij. En de verschillen-

de overheden helpen jou: ze verstrekken fondsen 

en leningen met een lage rente voor de vereiste 

investeringen zoals het vervangen van ramen. Dit zijn 

aantrekkelijke prikkels die bijdragen aan een aanzien- 

lijke vermindering van de CO
2-uitstoot. 

Tip: beperk je niet tot één 
aparte aanvraag voor bvb. 
raamisolatie dit jaar, en dan 
volgend jaar een andere 
premie-aanvraag voor bvb. 
je dakisolatie of de instal-
latie van een warmtepomp. 
Hoe meer klimaatvrien-
delijke maatregelen (en 
premie-aanvragen) je nu 
tegelijk combineert, hoe 
hoger de totale overheids-
tussenkomst kan zijn. 
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https://energiesparen.be/beglazing
https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juin-2019.html?IDC=9792
https://benoveren.fluvius.be/tools-en-calculators
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen
https://energie.wallonie.be/fr/primes.html?IDC=7015
https://benoveren.fluvius.be/premies
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KÖMMERLING:  
HOEKSTEEN VAN EEN STERKE 
GROEP

Het merk Kömmerling maakt deel uit van een 
grote internationale groep: Profine. Die groep ver-

koopt wereldwijd het Kömmerling assortiment. Een 

succesverhaal waar de vele partners, vakmensen en 

eindklanten al jaren mee van genieten. Profine heeft 

zich dan ook altijd gebaseerd op de filosofie van 

samenwerking, met waarden zoals kwaliteit, vernieu-

wing, ervaring en transparantie. Zo is Kömmerling 

klaar voor de uitdagingen van de toekomst, als een 

van de leidende merken van pvc-raamprofielen.
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