
KBE 76 systém so stredovým tesnením

špičkové hodnoty
Objavte

Uw do 

0,73
W/(m2K)



Individuálne riešenia, rýchly servis, technické inovácie 

 – KBE reprezentuje vysoké výkony. V priebehu málo   

rokov firma postúpila na špičku v oblasti plastových okien.

Aby si upevnila a vybudovala túto vedúcu úlohu, investuje 

KBE neustále do najmodernejších výrobných zariadení,  

do výskumu a vývoja ako aj do inteligentnej logistiky.

Novú dynamiku prinieslo KBE s novou profilovou 

generáciou: KBE 76. Nový systém spája najlepšie  

vlastnosti tak, ako si to želajú nároční stavebníci,  

architekti a projektanti: optimalizovaná izolácia,  

priestor pre veľké okenné plochy a elegantný  

nadčasový design.

KBE 76 podmaňuje výkonnosťou.

lídrom
KBE je
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 Pri štandardnom okne je dosiahnutá  
hodnota Uf  1,0 W/(m²K)         

 Veľké spektrum zasklenia pre izolačné 
trojsklo a špeciálne funkčné sklá do 48 mm

 Výborne izolujúci systém so stredovým 
tesnením so stavebnou hĺbkou  76 mm   

 Využitie ziskov solárnej energie

 Možnosť použitia proEnergyTec

Ešte nikdy nebolo dosiahnutie cieľa v úspore energie a nákladov 

na kúrenie také jednoduché a komfortné ako s KBE 76. 

Nová  generácia okien umožňuje zabudovanie izolačného trojskla 

a špeciálnych funkčných skiel až do hrúbky 48 mm. Inými slovami: 

cez plochy skla sa nestráca skoro žiadna energia. Avšak cez veľké 

okenné plochy sa do vnútra dostáva vzácne slnečné teplo.

Vysoko efektívny pri úspore energie:   KBE 76
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 Úzke pohľadové šírky pre  
čo najväčší dopad svetla 

 Solárne energetické zisky znižujú 
dodatočne vykurovacie náklady 

 Inteligentná konštrukcia zlepšuje 
stabilitu okien

Veľké plochy s modernými sklami – s KBE 76 sa Vaše prianie  

presvetlených miestností stane skutočnosťou. Novodobá  

technológia profilov ponúka vysokú stabilitu a úzke pohľadové šírky.

Výsledkom je svetlý a zároveň  energeticky  úsporný životný priestor. 

Cez veľké plochy okien je optimálne využívané teplo zo slnka  

a šetrí pri chladných vonkajších teplotách dodatočné náklady na vykurovanie.

Stvárnite svoj nový domov krajšie, priateľskejšie a slnečnejšie. 

Alebo ho zrenovujte s KBE 76.

 

Zvyšuje 
      kvalitu života: KBE 76
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Fantastická zvuková izolácia
Pribúdajúca doprava, viac priemyselných zón- 

životné prostredie sa stáva stále hlasnejším.   

S KBE 76 vymknete obťažujúci hluk vonku.

Inovatívna technológia tesnení a zvukovo-

izolačné zasklenie ponúkajú riešenie.  

Budete bývať kľudnejšie a žiť uvoľnenejšie.  

Užite si túto pohodu s  KBE 76 vo svojich  

priestoroch.

 Optimálna zvuková izolácia 
vďaka inovatívnym tesneniam 

 Možnosť zabudovania 
zvukovo-izolačných skiel

Silná ochrana proti vlámaniu
Je dokázané: opatrenia proti vlámaniu na  

oknách  a dverách odstrašujú vlámačov,  

lebo môžu byť objavení už pri zdĺhavom  

pokuse o vlámanie.

Z tohoto dôvodu ponúka KBE 76 početné 

možnosti na bezpečnú ochranu svojich okien, 

balkónových aj terasových dverí proti vlámaniu. 

Tento inovatívny systém je vhodný  

pre bezpečnostné kovanie a sklá.

 Možnosť zabudovania 
bezpečnostných skiel až po triedu 
bezpečnosti RC 2 (WK 2) 

 Možnosť použitia bezpečnostného 
kovania

Plus pre bezpečnosť:   KBE 76
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Obzvlášť pri stále lepšie zateplených obytných

priestoroch je správne vetranie dôležitejšie 

ako kedykoľvek predtým. Ak sa málo vetrá,

neustále stúpa relatívna vlhkosť vzduchu 

a ľahko vznikne príliš vlhká klíma v miestnosti, 

ktorá  podporuje rast plesní. Preto je potrebné 

dosiahnuť  rovnováhu medzi rozumným vetraním  

a minimálnymi stratami tepla. S ClimaTec 76 

Vám KBE ponúka riešenie vetrania, ktoré 

zabezpečí regulovanú výmenu vzduchu  

a síce plne automaticky aj bez aktívneho vetrania.

 Samoregulačný systém vetrania, 
ktorý sa ľahko udržiava

 Minimalizuje vysokú vlhkosť vzduchu 
a riziko tvorby plesní

 Podporuje kontrolovanú  
výmenu vzduchu

 Vo vetracej mriežke  ochranna  
pred hmyzom

 Zvnútra a zvonku sotva viditeľné,  
lebo je skryté v ráme

 Automatické prispôsobenie tlaku vetra

 V zmysle platných noriem (EnEV)

 Zvuková izolácia až do 43 dB (SSK4)

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom  
a vodotesnosť podľa DIN a EU noriem

 Vetranie podľa  DIN 1946-6

Zdravá 
mikroklíma                           
ClimaTec 76

Pohoda s ClimaTec 76

Vetrací mechanizmus ClimaTec 76 leží skrytý 

v drážke rámu a je sotva viditeľný, ale o to 

účinnejší:  zabezpečuje kontrolovanú výmenu 

vzduchu bez manuálneho vetrania  

a nevyžaduje žiaden zdroj prúdu. 

So systémom ClimaTec 76 môže byť 

regulovaná vlhkosť vzduchu v miestnosti. 

Tým sa zminimalizuje riziko tvorby plesní. 

Vetrací systém ClimaTec 76 disponuje 

k tomu automatickým prispôsobením 

tlaku vetra a zodpovedá samozrejme 

požiadavkám energetickej normy  

(EnEV)  ako aj normám DIN a EU 

normám čo sa týka odolnosti  proti 

zaťaženiu vetrom, zvukovej izolácie   

a vetrania  obytných priestorov.

zabudovanie vetrák akustické hodnoty v dB* prievzdušnosť v m3/h

ClimaTec 76 A B C 2 Pa 4 Pa 5 Pa 7 Pa 8 Pa
250/200 37 41 41 3 4 5 6 6
300/250 37 41 40 3 5 5 7 7
350/300 37 39 39 4 5 6 7 8
350/350 34 37 37 5 7 8 9 10
400/350 34 36 35 5 8 9 10 11
400/400 32 33 33 6 9 10 12 12
1 vetrák 38 43 43 2 3 4 5 5

*zostava skiel:  A) 6/16/4/14/4 (36-37 dB), B) 8 VSG SI/12/6/12/8 VSG SI (45 dB), C) 12 VSG SI/20/8/20 VSG SI (48 dB)
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Passivhaus

Koncept pasívneho domu funguje len s dobre 

vykonštruovanou tepelnou izoláciou, ktorá ročnú  

potrebu tepla na vykurovanie ohraničuje na  

15 kWh na meter štvorcový obytnej plochy.  

Tak budova môže byť vykurovaná len z pasívnych  

energetických zdrojov a nevyžaduje žiaden osobitný  

vykurovací systém. Okenný systém KBE 76 s AluClip Pro  

a proEnergyTec je jeden z najdôležitejších prvkov.  

Úzke pohľadové šírky s hliníkovou krytkou neumožňujú 

pritom len moderný design s veľkými plochami skla,  

starajú sa aj o viac solárnych ziskov.

proEnergyTec

Vystužovacie komory krídla a rámu môžu byť 

namiesto vystuženia vypenené s  proEnergyTec. 

Možná je aj kombinácia s výstužou v krídle  

a proEnergyTec v ráme. Obidva varianty sú  

vhodné do pasívnych domov a dosahujú  

najvyššie tepelno-izolačné hodnoty. Pozitívne  

pre životné prostredie je, že proEnergyTec  

sa dá neskôr bez problémov zrecyklovať.

AluClip Pro

S KBE 76 AluClip Pro dostanete to najlepšie z dvoch  

svetov: aluminium a plast v jednom inovatívnom  

systéme. Hliník presviedča eleganciou, najlepšou  

odolnosťou voči poveternostným vplyvom, vysokou  

stabilitou a veľkou paletou farieb. Plast ponúka optimálnu 

tepelnú a zvukovú izoláciu ako aj vysokú funkčnosť.   

Ďalšia výhoda:  aluminium preberá statickú funkciu, 

takže nie sú nutné žiadne oceľové výstuže v okennom  

krídle.  

 Vhodné pre pasívne domy 

 Vynikajúce hodnoty tepelnej izolácie  
Uf=0,82 W/(m2K) alebo Uf=0,95 W/(m2K) 
podľa prevedenia 

 Elegantný  Alu-Design vo všetkých RAL farbách

 Systém pre kompletný dom 

 Úplne recyklovateľné 

 Vysoká stabilita vďaka hliníku, ktorý šetrí  
drahé oceľové výstuže

Urobiť veľa pre životné prostredie, pritom šetriť náklady a nevzdať sa komfortu a designu?

Passivhaus to umožňuje: s KBE 76. Vďaka upgrade-technológiám AluClip Pro a proEnergyTec 

spĺňa moderný okenný systém  hneď v  dvoch  variantoch vysoké  energetické požiadavky pre pasívne domy. 

Favoriti pre pasívne domy

Passivhaus

Uf  =0,95 W/(m2K) Uf  =0,82 W/(m2K)
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Stavebníci, architekti, projektanti budú farebnými možnosťami KBE 76 nadšení. 

Či už novostavby alebo renovácie – KBE 76 poskytuje architektúre so svojimi 

početnými farbami a štruktúrami povrchov jedinečný charakter. Zvláštnu inováciu 

predstavuje technológia povrchovej úpravy  proCoverTec. Tento výnimočný povrch 

spája funkčnosť s dlhou životnosťou a estetikou.

Povrch proCoverTec je extrémne kompaktný a homogénny. 

Optimálne chráni Vaše okenné profily pred slnečným 

žiarením, vplyvmi počasia a znečistením, pretože adhéznosť 

častíc je minimalizovaná. Ušľachtilý vzhľad sa dosahuje 

polomatným povrchom, ktorý je aj na dotyk veľmi príjemný. 

Vyberte si z rozsiahleho programu 22 farieb. Rozhodnite sa 

medzi Full-Cover, teda povrchovou úpravou celého povrchu 

alebo len úpravou zvonku. 

COLOUR

PROTECTION

USER FRIENDLY

Veľká voľnosť stvárnenia

Klasicky biele

Nadčasová biela, ktorá si 

udržiava svoje čaro, pretože 

hodnotný plast  KBE 76  je 

extrémne odolný a zachováva 

si hladký lesklý povrch.  

Okrem toho sa ľahko čistí.

Fóliovanie uni-farby

Toto fóliovanie prináša farbu 

do hry. Povrch je odolný voči 

poveternostným vplyvom  

a ľahko sa čistí.

Fóliovanie štruktúra dreva

Fóliovanie so štruktúrou dreva 

spája prirodzený vzhľad s výho-

dami plastu s dlhou životnosťou. 

Pravidelné nátery potrebné pri 

drevených profiloch odpadajú  

a Váš dom si udrží svoj charakter.

Všetko,
len nie
povrchné

protected by colour

Inovatívna
technológia  
úpravy povrchov
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Plast a hliník – s KBE 76 dostanete výhody obidvoch materiálov

v inovatívnom okennom systéme. Hliníkové obloženie dodáva tejto 

kombinácii odolnosť voči poveternostným vplyvom a možnosť 

farebného stvárnenia. Plastový profil prispieva na okne k optimálnej 

tepelnej a zvukovej izolácii.

Najlepšia tímová práca: KBE 76

AddOn

Spojené hliníkové okno presviedča 

nielen svojim moderným dizaj-

nom, ale aj možnosťou integrova-

nej slnečnej ochrany. Rolety plnia 

samozrejme svoju bežnú funkciu. 

AluClip

S hliníkovou krytkou dostanete  

to najlepšie z dvoch svetov: 

elegantný hliníkový dizajn v skoro 

neohraničenej farebnej rozmani-

tosti a s optimálnymi izolačnými 

hodnotami moderného plasto-

vého systému.

AluClip Pro

U systému AluClip Pro je hliníkový profil kom-

binovaný s plastovým profilom. Hliník preberá 

pritom statickú funkciu, takže vnútri okenného 

krídla nie je potrebná žiadna oceľová výstuž. 

Vystužovacia komora môže byť vypenená s pro-

EnergyTec. Dodatočne izolované profily garan-

tujú  mimoriadne vysokú tepelnú izoláciu.

16 | 17 



Vitajte! S Vašimi novými dverami  KBE 76 to bude

pôsobivé prijatie. Okrem toho KBE 76 perfektne

harmonizuje s kompletným  vzhľadom Vášho

domu. S rovnakým systémom môžete stvárniť

Vaše okná, balkónové, terasové aj sklopno-posuvné

dvere. Skvelé izolačné hodnoty pri tepelnej 

a zvukovej izolácii, ako aj výkonná ochrana 

proti počasiu a nárazovému dažďu sú 

poznávacím znakom KBE 76.

 Vchodové, balkónové, terasové a PSK 
dvere

 Perfektná ochrana proti dažďu a vetru

 Vysoká tepelná izolácia vďaka prahu 
s prerušeným tepelným mostom

 Maximálne veľkosti krídiel: 
Vchodové dvere jednokrídlové 1200 x 
2400 mm 
Vchodové dvere s pohyblivým 
stĺpikom 1000 x 2400 mm

 Vysoká ochrana proti vlámaniu – až do 
triedy RC 2 (WK 2)

 Vysoká tesnosť prostredníctvom  
dvojitého utesnenia ku prahu

 Použitie špeciálnych funkčných skiel 
alebo štandardných výpní

Stabilné dvere:
                       KBE 76
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KBE 76 šetrí cenné suroviny, pretože nová generácia okien  

predstavuje optimálnu rovnováhu medzi použitím materiálu  

a funkčnosťou. To znamená šetrné použitie plastov a zároveň 

maximálne izolačné hodnoty. K tomu pribudnú smernice greenline.

Pri tých sa upustilo od stabilizácie plastu olovom a namiesto 

toho sa použiva stabilizátor priaznivý k životnému prostrediu 

na báze vápnika a zinku.

Kolobeh sa uzatvára, keď sa  KBE 76 na konci svojho životného 

cyklu zrecykluje. Dôležité pri tom je, že u profilov EnergyTec sa  

pena a PVC od seba zase čisto oddelia.

 Optimalizované použitie materiálu

 Bezolovnaté stabilizátory priaznivé  
k životnému prostrediu

 Kolobeh surovín vďaka odbornej recyklácii

 Trvalý príspevok k znižovaniu CO2 – vďaka 
vysokej tepelnej izolácii spotrebujete menej 
energie na vykurovanie

Ukážková stálosť: KBE 76
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Silné hodnoty: KBE 76

Top v tepelnej izolácii

Izolujúce komory a variant  proEnergyTec  

garantujú vysokú tepelnú izoláciu.

Top v dizajne

Štíhle profily umožňujú  vytvorenie veľkých  

transparentných plôch skla. Individuálny dizajn 

dosiahnete veľkým výberom fólií alebo početnými 

kombináciami povrchovo upraveného hliníka.

Top pri vetraní

Možnosť použitia integrovaného  

vetracieho systému zabezpečuje optimálnu  

klímu v miestnosti a zabraňuje vytváraniu plesne.

Top pri zvukovej izolácii

Systém KBE 76 kombinovaný s vysokohodnotnými 

funkčnými sklami Vám  ponúka optimálnu 

zvukovú izoláciu.

Top pri ochrane proti vlámaniu

Okenné profily sú dimenzované pre použitie 

špeciálnych bezpečnostných skiel a dodatočných 

opatrení zabraňujúcich vlámaniu.

Top v tesnosti

Roviny tesnení chránia pred prievanom, prachom 

a dažďom. Postarajú sa o pohodu bývania.

Najväčším potenciálom  KBE 76 je 

súhrn všetkých výhod. Požiadavky 

dneška aj tie budúce tento  moderný 

okenný systém splní.

Top v údržbe

Vysoko hodnotné povrchy odolné voči  

poveternostným vplyvom sa dajú  ľahko čistiť.

Top v odolnosti voči  
poveternostným vplyvom

Vysoká kvalita a hodnotné plasty priaznivé voči 

životnému prostrediu zaručujú dlhú životnosť  

a trvalo zvyšujú hodnotu Vašej nehnuteľnosti.

Top pri stabilite

Perfektná poloha ocele a dotykové body zaručujú 

výbornú statiku okna. Pri systémoch AluClip Pro 

preberá hliníková krytka statickú funkciu.

Top rozmer: 76 mm

Okenný profil nie je atraktívny len pre novostavby, 

ale aj pre architektonicky a energeticky náročné 

renovácie okien.

Top komfort užívania

V súlade s použitým kovaním sa dajú  zrealizovať 

všetky bežné spôsoby otvárania a pri bežnom 

používaní sa ľahko otvárajú a zatvárajú.
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KBE 76 je univerzálny okenný systém – flexibilný pre individuálne želania, výhodný pre Váš rozpočet.

Nielen početné alternatívy robia systém KBE 76 atraktívnym ale aj novodobé technológie.

Inovatívna konštrukcia umožňuje napriek relatívne úzkemu profilu zasklenie trojsklom s moderným izolačným 

sklom. A vďaka inteligentnej technike upevňovania je výmena starých okien za nové moderné okná KBE 76  

čistá a rýchlo zrealizovaná.

 Vysoká rozmerová stabilita 

V strede umiestnená oceľová výstuž 
zaručuje najvyššiu stabilitu tvarov. 
Špeciálne prítlačné body držia oceľovú 
výstuž v správnej polohe.

 Najmodernejšia konštrukcia komôr

Komory skonštruované podľa 
najmodernejších prepočtových metód sa 
starajú o vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu 
ako aj optimálnu stabilitu profilu a vysokú 
nosnosť pri ťažkých sklách.

 Mnohostranná a čistá montáž

Montáž okien pri KBE 76 zahŕňa 
všetky bežné situácie zabudovania. 
Zaskrutkovaním cez oceľ, cez adaptér  
do montážnej komory alebo s pomocou 
takzvanej kotvy zabezpečíte variabilnú, 
rýchlu a čistú montáž.

 Perfektná hodnota tepelnej izolácie

S KBE 76 so stredovým tesnením sa už pri 
štandardnom okne dosiahne vynikajúca 
hodnota tepelnej izolácie Uf = 1,0 W/(m2K).

 proEnergyTec 

S touto technológiou sa docielia  
najvyššie tepelno-izolačné hodnoty.  
Pritom sa  môže upustiť od použitia 
oceľovej výstuže v krídle a prípadne aj  
v ráme. Vystužovacia komora bude potom 
vypenená s proEnergyTec.

 Bezpečná funkčnosť

Zaskrutkovanie nosných dielov kovania 
cez viaceré steny profilu, špeciálne  
vodiace výstupky a oceľová výstuž.

 Mnohotvárny design

Okenný systém KBE 76 ponúka početné 
možnosti svojského stvárnenia ako napr. 
najrozličnejšie farby fólií alebo moderné  
hliníkové krytky, ktoré sa dajú povrchovo  
upraviť všetkými známymi farebnými tónmi RAL 
alebo so zvláštnymi efektmi.

Systém s  
budúcnosťou: KBE 76                        
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KBE 76 má dlhú životnosť. Tým sa Vaša  investícia do nových okien a dverí nielen 

vyplatí, ale budete mať dlho radosť z funkčnosti a bezchybného vzhľadu.

Vysoká kvalita KBE 76 sa Vám vyplatí. Okrem toho vytvoríte s KBE 76 trvalé hodnoty.  

S novou nadčasovou eleganciou a trvalým konceptom KBE 76 potvrdíte svoju 

zodpovednosť za prichádzajúce generácie.

Dosiahnuť nové
           ciele: KBE 76

 Vysoká úspora nákladov a energie  
optimalizovanou tepelnou izoláciou 

 Zvyšovanie kvality života vďaka  
perfektnej zvukovej izolácii

 Viac bezpečia vďaka integrovateľnej 
ochrane proti vlámaniu

 Ľahká údržba plôch odolných voči  
poveternostným vplyvom

 Trvalo hodnotné vďaka dlhej životnosti 
a najvyššej kvalite

 Najvyšší komfort obsluhy a spoľahlivá 
funkčnosť vďaka modernej technike
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profine GmbH
KBE Fenstersysteme
Motzener Straße 31–33
12277 Berlin
Telefon: +49 30 86873-0
Telefax:  +49 30 86873-386
E-Mail: kbe@profine-group.com
www.kbe-online.de
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