Garantia de
benestar

Finestres i Portes de PVC i ALU

Benvinguts
Empresa Gironina amb més de 30 anys d’experiència en
el sector de la fusteria de PVC i Alumini, treballant amb
l’objectiu de millorar constantment el benestar i la seguretat
dels nostres clients.
Fabriquem portes i finestres de PVC i Alumini que compleixen
amb totes les exigències de qualitat, confort i seguretat tant
en el procés de fabricació com en els materials.
Compromesos

socialment

amb

l’entorn,

seleccionem

materials que respecten la biodiversitat i busquem
constantment en els nostres processos de fabricació
l’eficàcia i la millora dels estàndards de l’aïllament tèrmic i
acústic.

UNITAT DE PRODUCCIÓ

Disseny
Innovadora en els acabats.
Perfil de renovació 70mm amb ala de 40mm o 60mm.
Gran entrada de llum, reducció dels perfil fins a un 10% en el total de la finestra.
Possibilitat de maneta centrada.
Gomes grises donant una millor visualització dels perfils.
Perfils arrodonits obtenint una millor integració.
Gran varietat de colors, tant interiors com exteriors amb foliats i lacats.
Possibilitat de 5 tipus de colors en els embellidors i manetes.
Varietat de formes, rodones, trapezis, triangles...

Seguretat
Ferratge simètric GU.
Ferratge, amb diversos punts de seguretat,
o amb WK1 batent secundari amb palanca
de rebaix. Possibilitat de vidres amb diversos butirals de seguretat.
Maneta secustik HOPPE.

Garanties

Confort

Responsabilitat

Estalvi energètic gràcies a l’aïllament tèrmic.
Ug= 1.0 W/ m2 K (one)
Uw < 1,4W/m2 K
Sobrepassa les normatives exigides pel codi
tècnic.
(Vidre 4-20-4 baix emissiu + GAZ

Perfil KÖMMERLING blanc.........10 anys.
Perfil KÖMMERLING color..........10 anys.
Perfil KÖMMERLING lacat..........10 anys.
Motor SOMFY................................5 anys.

Ug = 1.0W/ m2k ONE)

Vidre amb CEKAL........................10 anys.
Ferratge GU....................................2 anys.

Servei

Ecologia

A GREENPVC ens guanyem la confiança i la satisfacció dels nostres clients

Finestra ecològica.
KÖMMERLING és la primera empresa en
eliminar cadmi i plom del perfil de PVC.

gràcies a la nostra orientació natural cap al servei, el respecte de les
exigències tècniques i el compliment de les entregues en la fabricació.
• Consells personalitzats.
• Pressupostos sense compromís.
• Serveis postvenda.
• Respectem les dates d’entrega facilitades.
• Fabricació sobre mides.

Finestres
PVC
Les nostres finestres de PVC amb perfil KÖMMERLING
són el resultat d’una estreta col·laboració amb el líder
europeu de fabricació de perfils per finestres de PVC.
La nova gamma E.volution combina tècnica, estètica i
rendiment.
Les finestres de PVC són, més que mai, la millor oferta
en el mercat ja que obtenen un alt coeficient d’aïllament
tèrmic i acústic.
Totes les nostres finestres venen equipades amb un
reforç d’acer galvanitzat per mantenir la rigidesa dels
perfils i garantir la seva estètica.

Essencial
Amb perfileria de 70 mm de profunditat i 5 càmeres,
aquestes finestres ofereixen confort i estalvi energètic
durant anys. Afegint una estètica avançada i exclusiva
que li permet integrar-se en un estil contemporani
difícil d’imitar.

Essencial - H10
Tot seguint l’estètica i les característiques de la sèrie
essencial, les H10 incorporen la maneta centrada que
permet més capacitat de vidre obtenint més lluminositat
a la finestra al més pur estil centre-europeu.

Platinium
Seguint les característiques de la sèrie H10, aquesta perfileria
ens otorga una estètica més arrodonida amb el nus central
més estret (maneta centrada) i permet més entrada de llum.

Essencial - plus
Tot el que una finestra moderna pot oferir en tan sols 76 mm
de profunditat.
Amb un valor aïllant de transmitància tèrmica del perfil de
PVC des de Uf = 0,98W / m2K, unit a una gran capacitat
d’espessor que permet la instal•lació de vidres triples fins a
48 mm; a part d’oferir les màximes prestacions per a grans
superfícies. La solució ideal per a habitatges estàndard
Passive House.
Inclou tres juntes de goma per una millor estanquitat i
permeabilitat a l’aigua que aconsegueix un millor aïllament
tèrmic i acústic

Elevable

Corredisses

Un sistema pensat per a buits de grans dimensions.

Una corredissa d’última generació tant per finestres com
per balconeres de grans dimensions.

Els fulls poden arribar a dimensions de fins a 3 metres
cadascuna, i poden realitzar-se combinacions de

Els perfils compten amb 3 cambres d’aire que és, en un

fins a quatre fulles encara que el més habitual és la

sistema de corredissa, un valor afegit.

combinació de dues fulles.
Un millor passatge a l’exterior obertura de dues, tres i
La corredera elevable per obertures de grans

quatre fulles amb possibilitat de dos o tres carrils.

dimensions, permet fulles de 3.000x2.500 alçada amb
un pes de 300kg. per fulla. A través de l’accionament

Amb maneta interior deplaçada per una millor manipulació,

de 180º de la maneta aconseguim l’elevació de la fulla

opció de maneta enrasada a la fulla secundària.

i el desplaçament lateral de la mateixa per disminuir el
pes sobre el ferratge.

Solera d’alumini de 20mm per un millor accés o per
persones amb problemes de mobilitat.

Paral·lela
La corredera paralel•la es desplaça lateralment al fixe.
És la corredera que té més bona estanquitat gràcies
a que treballa com una oscil•lobatent i té una gran
quantitat de punts de tancament.

Caixons
Diverses tipologies de caixons per una millor adaptació tant a l’obra nova com a
la rehabilitació.
Caixó Monobloc incorporat a la finestra, possibilitat d’enresat a l’interior i a
l’exterior.

El caixó de persiana RolaPlus desenvolupa valors d’aïllament
tèrmic entre 0,6 y 1,39W/m2 K. És un aliat a tenir en compte en la
millora dels valors d’aïllament global de la finestra.

Reducció acústica de 40dB. gràcies al disseny hermètic del caixó
i la seva alta classificació de permeabilitat a l’aire, aconseguint
un total aïllament.
Les persianes amb sistema RolaPlus donen una classificació
CLASE C5 de resistència a la càrrega la màxima concebuda per
la norma.
RolaPlus no permet filtracions. Classificat com a permeabilitat
a l’Aire de CLASSE 4, aquesta és la màxima classificació segons
la normativa.

Caixons de Registre Català
Adaptat a la construcció típica de la nostra zona.
Tapa Komaplac de 24mm amb espuma interior per un bon aïllament.
Transmitància tèrmica

Estanquitat a l’aigua

Reducció acústica

Resistència al vent

Permeabilitat al aire

Portes d’entrada
Perfils de gran resistència mecànica pel bon funcionament de la porta.
Frontisses de seguretat Dr Hänn
Bombí de seguretat
Solera d’alumini inferior per una millor estanquitat.
Cremona de 3 punts automàtica.
Gran selecció de panells amb fusta marina interior obtenint una millor robustesa.

Colors
Color massa, foliats, bicolor, lacats, kolorten... Vostè pot escollir l’acabat
de les seves finestres dins la nostra llarga gamma de colors i textures que
s’acorden perfectament a la concepció i decoració de la seva llar.

Blanc

Roure Daurat

Antracita

Winchester

Noguera

Caoba

COLORS FORA D’ESTÀNDAR (entre d’altres)

Granat

Verd

Blau

Gris

L’alumni, BIO per excel·lència
Els perfils d’alumini, reciclables i indispensables per
als requisits de fabricació contemporanis . És el material escollit per la preservació dels recursos del nostre

L’Alumini un material
100% reciclable

planeta.
100% reciclable sense que canvïin les seves propietats.
És un material net, saludable i segur, no emet pols o
vapors metàl·lics.
Les finestres Green ALU

contribueixen a l’estalvi

energètic i a la millorar de la qualitat de vida.

Qualitat i tecnologia
Per la fabricació de les nostres portes i finestres, utilitzem només materials i mecanismes amb propietats
tècniques que han passat les proves de qualitat i certificació demanades.
Amb l’objectiu de millora contínua i l’optimització dels
nostres processos i llocs de fabricació, podem proporcionar una millor oferta i qualitat que marquen la
diferència.

Finestres i portes d’alumini

Finestres de fulla oculta

Finestra 1 fulla

Finestra 2 fulles

Amb possibilitat

Amb possibilitat d’oscil·lo-

d’oscil·lobatent i

batent

abatible

CARACTERÍSTIQUES:
Perfil amb tapajunts de 40, 60, 80 i trencaaigües.
Ug = 1,0 W / m2K (ONE) TGI
Lluminositat màxima
Possibilitat d’escollir vidre de 24 mm o 32 mm.
Línies modernes i disseny adaptat a l’arquitectura actual.

Avantatges de la fulla oculta:
15% més d’àrea de vidre

Finestres corredisses

2 Fulles / 2 Carrils

3 Fulles / 3 Carrils

Galandatge 1 Fulla

Galandatge 2 Fulles / 2 Carrils

CARACTERÍSTIQUES:
Perfil amb tapajunts de 40, 60, 80 i trencaaigües.
Doble rodetes regulables. Vidre 4/16/4F.E.+ GAZ
Ug = 1,0 W / m2K (ONE) TGI
Tirador de mitja lluna a la fulla principal amb tancament d’un punt o
multipunts.
Reforços d’inèrcia central per les corredisses, màxima lluiminositat.
Possibilitat de mides grans amb només 45 mm de perfil central.

Alta gamma
Fabriquem a mida finestres d’alta gama, amb una estètica única i personalitzada. Green Alu li ofereix solucions d’alt standing, seguretat òptima
i propietats aïllants de primera ordre.

CS104 Apertura practicable
Característiques
Dimensions 1400 x 2400
Ug=0,8w / m2k
Pes màxim = 130 kg
A*4E*900CV*C5

CS155 Corredissa elevadora 2 fulles
Característiques
Dimensions 6000 x 2600
Ug=1.0w / m2k
Pes màxim = 400 kg
A*4E*900V*C5

Colors i acabats
Mate, metal·litzat, imitació de fusta, sorra...
Pot seleccionar l’acabat de la seva finestra amb la nostra àmplia gamma
de colors i textures adaptades perfectament al disseny i decoració actual
de la seva casa.

MATE

TEXTURAT

Blanc Mate
9016

7022
Gris Ombra

7016
Antrancita

9104 Blanc

9006 Gris

9007 Gris
Clar

1247
Lacat Bronze

9005 M
Negre

Or

7012 Gris

Gris Fosc

2100 Negre

9005 S
Negre

Rovellat

8014 Marró
Xocolata

3004
Vermell

6009 Verd

5003 Blau

Blanc Brillant

FUSTA

Cedre

Cirerer Clar

Wengue

Pi Antic

Embero
Daurat

Tecka

Noguer

Guaciban

ANODITZAT

Plata

Inox

Bronze

Vidres aïllants

DOBLE VIDRE
4-TGI-4 FE+G (ONE)

TRIPLE VIDRE
4-TGI-4-TGI-4 FE+G (ONE)

VIDRE ACÚSTIC
4-TGI-44-2 FE+G (ONE)

VIDRE DE SEGURETAT
SP10-TGI-4 FE+G (ONE)

Aïllament acústic de primer ordre.
L’aïllament acústic i tèrmic depèn en gran mesura de la diferència de
gruix entre els dos vidres i l’amplada de la càmera d’aire.

Garantia
L’avantatge de treballar amb els millors proveïdors del sector és que estem en constant desenvolupament i creixement.
Podem oferir les últimes tècniques i tendències del sector per oferir productes i un servei de qualitat.
La nostra missió és oferir una atenció personalitzada i un tracte de proximitat amb els nostres clients.
Comptem amb els millors professionals qualificats que estan a la seva disposició, des de l’àmbit tècnic, comptable i comercial.

PVC Blanc: 10 anys de qualitat i garantia
permanent segons la norma UNE EN
12608.

PVC foliat color: 8 anys d’estabilitat i
garantia de foliat segons norma RAL
-GZ716/1.

10 anys de garantia pels vidres.

2 anys de garantia de funcionament
mecànic de la finestra i ferratge.
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Contacte

972 476 773
972 476 896

facebook.com/GreenPVCiALU

green@green-pvc.com
c/ Trens petits, 5-7,
Pol. Ind. Mas Xirgu
17005 Girona

www.green-pvc.com

