
AblAkok
Az építészet finomságai 2015/16



Internorm gyárak (kizárólag ausztriai gyártás)

Internorm képviseletek

Internorm partnerek

Európa  
No.1 ablakmárkája

Erős családi vállalat vagyuNk!

Az Internorm több mint 80 éve családi vállalkozás, amely egyszemélyes 

lakatosműhelyből a legnagyobb nemzetközi ablakmárkává nőtte ki magát.

Eddig több mint 21 millió ablak- és ajtóegység – 100 % „Made in Austria“ 

– hagyta el trauni, sarleinsbach-i és lannach-i üzemeinket. Családi vállal-

kozásunk a műanyag ablakok születésétől fogva a fa/alumínium ablakok 

gyártásán át egészen a mai high-tech és high-design innovációkig mérték-

adónak számít Európa-szerte. A folyamatos technológiai fejlesztés és az új, 

innovatív ötletek tesznek minket a szakma éllovasává.

1.900 szakértő munkatársunk Európa-szerte szenvedéllyel és találékony-

sággal szenteli magát a részleteknek. 21 országban több mint 1.290 

forgalmazó partner segítségével tökéletes termékminőséget és kiváló 

szolgáltatást garantálunk Önnek.

A hArmAdik generáció 

(balról jobbra): 

Mag.Christian Klinger,  

Mag.Anette Klinger és  

DI (FH) Stephan Kubinger MBA.
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EZT KÍNÁLJUK ÖNNEK:
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ABLAKOK ÉS MAGAS SZINTŰ SZOLGÁLTATÁS.

Egyedi ablakok

Minden Internorm ablak teljesen egyedi, mert az Ön egyéni 

elképzelései alapján méretre készülnek modern, ausztriai 

üzemekben. Műanyag, műanyag/alumínium és fa/alumínium 

ablakokat gyártunk. Szinte korlátlan kialakítási lehetősége-

ket kínálunk a színek, üvegezések, kilincsek és nagyméretű 

üvegfelületek széles választékának köszönhetően. Az Ön 

igényei szerint! 

 

Innovatív technológiák

Vállalatunk saját kutatórészlege folyamatosan új termékeket 

és technológiákat dolgoz ki, hogy még nagyobb kényel-

met és biztonságot kínálhassunk Önnek. Üzemeinkben a 

legmodernebb technika segítségével valósítjuk meg ezeket a 

fejlesztéseket. 

 

Tökéletes kombinálhatóság

Az Internorm ablakok az Internorm termékpaletta minden 

más termékével tökéletesen kombinálhatóak. Az azonos 

felületi struktúrák, színek és üvegek lehetővé teszik a ház 

harmonikus kialakítását. 

Kiváló minőség

Az Internorm ablakok esetében magától értetődő a kiemel-

kedően jó hőszigetelés és a nagyfokú biztonság. Számos 

nemzetközi és belföldi díj és tanúsítvány igazolja vezető 

szerepünket a legmodernebb ablakok és ajtók fejlesztése  

és gyártása terén.

Kompetens tanácsadás

Akkor vagyunk elégedettek, ha Ön is az! Egyedülálló ügyfélszol-

gálati programot alakítottunk ki, az úgynevezett Customer Care 

programot, melynek segítségével megbízható tanácsadási és 

ügyfélkezelési szolgáltatást garantálunk. Erről több mint 1.290 

forgalmazó partnerünk 21 országban gondoskodik. 

Szakszerű beépítés

Forgalmazó partnereink hozzáértő beépítő szakembe rei 

az érvényes szabványoknak megfelelő, tiszta és szakszerű 

beépítést garantálnak Önnek. A beépítés után Önnel együtt 

ellenőrzik minden beépített termék tökéletes működőképes-

ségét, valamint értékes karbantartási és ápolási tanácsokkal 

szolgálnak. 

A TRAUNI KÖZPONT
A legmodernebb irodaépítészet az energiahatékonyság  

új koncepciójával összekapcsolva. A know-how az Internormtól  

és az IFN Holding leányvállalataitól származik.
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LANNACH/STEIERMARK 
Fa/alumínium termékek gyártás

SARLEINSBACH/FELSŐ-AUSZTRIA 

Műanyag ablak és szigetelőüveg  

gyártás, extrudálás

TRAUN/FELSŐ-AUSZTRIA 

Ajtógyártás, műanyag ablakok, szigetelőüvegek  

és alumínium termékek gyártása



Design stílusok
Az architektúra meghatározó  
részletei

Egy épület architektúrája a benne élő embereket tükrö-

zi. Az Internorm összeköti az embereket az épülettel, 

és lehetővé teszi az otthonok egyedi kialakítását. Az 

Internorm ablakok és ajtók segítségével megvalósíthatja 

otthonáról alkotott személyes elképzeléseit.

Annak érdekében, hogy a formák, színek és alapanyagok 

sokaságában megtalálja az architektúrával, designnal és 

kényelemmel szemben támasztott igényeinek legjobban 

megfelelő ablakmegoldást, három Internorm designstílus 

közül választhat: studio, home és ambiente.

A kérdés tehát a következő:

MELYIK ÉPÜLETBEN
ÉRZI OTTHON MAGÁT?
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Az ambiente stílust hagyományos formavilág jellemzi, 

időtállóan klasszikus és elegáns. A fényűző összeállítás 

otthonos kényelmet teremt.

56. oldaltól

A home pure a modern és egyenes vonalú stílust kedvelők 

igényeit elégíti ki. Világos, fényben úszó életteret teremt.

28. oldaltól

pure

A home soft szimpatikus, kellemes hatást kelt, és sokféle 

kialakítási lehetőséget kínál az elegánstól a játékosig.

42. oldaltól

soft

A studio letisztult vonalvezetésű megjelenéssel bír. 

Ez az avantgárd, leegyszerűsített formavilág szakít 

a hagyományokkal. 

12. oldaltól

Design stílusok

studio

home

ambiente 



studio

home pure
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ambienteambienteambienteambienteambienteambiente

home soft

Design stílusok



Stílusok/Ablakok Fa/alumínium

studio

ambiente

home pure

HV 350HF 310HF 210

 

Uw 0,60 W/m2K-ig

 

Uw 0,62 W/m2K-igUw 0,67 W/m2K-ig

HV 350HF 310

 

Uw 0,60 W/m2K-ig

 

Uw 0,62 W/m2K-ig

HV 350HF 310HF 210

 

Uw 0,60 W/m2K-ig

 

Uw 0,62 W/m2K-igUw 0,67 W/m2K-ig

HV 350HF 310HF 210

 

Uw 0,60 W/m2K-ig

 

Uw 0,62 W/m2K-igUw 0,67 W/m2K-ig

home soft
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Ablakok áttekintése

Műanyag/alumínium Műanyag

KV 440

 

Uw 0,64 W/m2K-ig

KF 410

 

Uw 0,62 W/m2K-ig

KF 405

Uw 0,63 W/m2K-ig

KV 440

 

Uw 0,64 W/m2K-ig

KF 410

 

Uw 0,62 W/m2K-ig

KF 500

Uw 0,61 W/m2K-ig

KV 440

 

Uw 0,64 W/m2K-ig

KF 410

 

Uw 0,62 W/m2K-ig

KV 440

 

Uw 0,64 W/m2K-ig

KF 410

 

Uw 0,62 W/m2K-ig

KF 405

Uw 0,63 W/m2K-ig

KF 410

 

Uw 0,62 W/m2K-ig

KF 500

Uw 0,61 W/m2K-ig

KF 410

 

Uw 0,62 W/m2K-ig

KF 410

 

Uw 0,62 W/m2K-ig



studio
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studio 
IDEÁLIS AZ  
EGYEDISÉGET KERESŐKNEK 

Trendteremtőnek érzi magát, és vonzódik a tech-

nika fejlődéséhez. Az iránymutató architektúra, 

a letisztult formavilág és a visszafogott design 

esztétikus megjelenést kölcsönöz otthonának, és 

egyéni életstílusát tükrözi. A lakás minimál stílusa 

a legszükségesebbekre koncentrál, és teret hagy 

az önmegvalósításnak. Magas életszínvonalat és 

egyéniséget sugároz.

A fenti filozófia jegyében az Internorm studio  

ablakok beleillenek otthonának stílusába. 

A túlnyomórészt síkban futó ablakok teljesen integ-

rálhatók a falfelületekbe. Műanyag, műanyag/alumí-

nium és fa/alumínium alapanyagból rendelhetőek.

Élvezze az érdekes látványt a studio designstílus 

tanulmányozása közben!

TERVEZŐ:
Béres Attila



studio

BELSŐ NÉZET

A studio ablakok hangsúlyos élű, ill. síkban futó szárnyai tökéletesen beleillenek 

a belső architektúra letisztult szerkezetébe. A sallangoktól mentes megjelenést 

jól hangsúlyozzák az egyenes vonalú, lapos rozettás kilincsek. A fenti képen is 

látható fix üvegezés a belső térben is lehetővé teszi a szinte keret nélküli beépí-

tést.

BELSŐ FELÜLETEK ÉS SZÍNEK

A hosszú élettartamú műanyag és a természetes fa alapanyagok között választ-

hat. A széles színpaletta számtalan kialakítási lehetőséget kínál.

FA 
lazúros és fedő alapszínekben

FA 
minden RAL színben

MŰANYAG / FA 
fehér
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studio Nézetek

KÜLSŐ NÉZET

A KF 405 studio ablak keret nélküli besüllyesztést tesz lehetővé, és ezáltal a fix 

üvegezésekhez hasonló, végtelen üvegfelület képzetét kelti. Minden más studio 

ablak tokja három oldalról a homlokzatba integrálható. Csak a keskeny ablak-

szárny látható.

KÜLSŐ FELÜLETEK ÉS SZÍNEK

Választhat a hosszú élettartamú műanyag, az időjárásálló alumínium alapanyag 

között. Számtalan kialakítási lehetőséget nyújtanak a fadekor, a fémdekor, vala-

mint a nemesacél színek.

ALUMÍNIUM 
borítás számos RAL színben 

ALUMÍNIUM  
borítás strukturált felülettel

MŰANYAG 
fehér



studio

Hőszigetelés (W/m2K)

LIGHT/SOLAR+ bevonat

Legjobb érték

Uw = 0,95 / n.v.

Uw = 0,60

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

Hangszigetelés (dB)

41 – 4733 – 46

Biztonság

RC2RC2

Vasalat

rejtettrejtett

Tömítések száma

Külső ütköző tömítés színe

3

fekete

3

fekete

Méretek mm

Tok beépítési mélység

Látható szélesség tok/szárny

Látható szélesség váltószárny (2 szárny)

Látható szélesség tokosztó (2 szárny)

85

114

134

173

85

114

134

173

Nyitástípusok 

Fix

Nyíló és bukó/nyíló

Bukó

Tolóablak

Zárható ajtók

Tolóajtók

Küszöbös ajtók

Kifelé nyíló ajtók

Alapanyag

HV 350HF 310

Fa/alumínium
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Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,63

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,63

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

Uw = 0,78 / 0,85

Uw = 0,64

35 – 4335 – 43 34 – 45 39 – 45

RC1, RC2RC1, RC2 RC1, RC2 RC1, RC2

studio Komfort

rejtettrejtett rejtett rejtett

3

világosszürke

3

fekete

3

fekete

3

fekete

90

89

100

154

93

118

144

198

93

113

133

187

93

89

100

154

Műanyag

KF 405KF 405 KV 440KF 410

Műanyag/alumínium



studio

Kilincsek Árnyékolás és rovarvédelem

Az Internorm a kilincsek igényes válasz-

tékát kínálja, javaslatunk az alábbiakban 

látható. Ennél is több szép kilincset talál-

hat az Internorm [1st] window partnereknél!   

Az árnyékolók és a rovarvédő termékek funkcionális egységgé teszik 

az ablakot, és támogatják a homlokzati design érvényesülését.

Kapcsolt szárnyú ablakok: Integrált, ezért védett árnyékolás és 

belátás elleni védelem az üveglapok között. Választhatóan reluxa, 

pliszé vagy Duette®

Raffstore: A fény és a hő optimális szabályozása állítható lamellák 

segítségével, rovarvédelemmel kombinálhatóan

Előtét redőnyök: teljes egészében az ablakra szerelve, rovar- 

védelemmel kombinálhatóan

Rovarvédelem: Fix keretes, nyíló- és tolókeretes rovarvédő háló vagy 

rovarvédő roló, árnyékolóval kombinálhatóan

Kapcsolt szárnyú 
ablak

RovarvédelemElőtét redőny

G80 standard kilincs
műanyag, 
műanyag/alumínium 
és fa/alumínium 
ablakoknál

lapos rozetta
Cikksz. 36423

G80 standard 
kilincs

zárható
Cikksz. 36400

G80 standard 
kilincs
műanyag, 
műanyag/alumínium 
ablakoknál 
váltószárnyas 
kivitelben

Cikksz. 36404

Dallas kilincs

Cikksz. 36426

Raffstore
fényirányítással és anélkül
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studio Kollekció

Színek Nagyméretű elemek

Az alábbiakban mutatunk néhány javasla-

tot a studio ablakokhoz illő színek közül. 

A teljes színválaszték az áttekintésben 

található a 100. oldaltól.

Modern üvegarchitektúra nagy felületű üvegezés, fi x üvegezés és 

emelő-tolóajtók alkalmazásával, sarokmegoldások teljesen üveg 

kivitelben is, XL méretekben. 

M916

Külső színek Belső színek

Fehér

FI501

FI509

LA600

FI916

Emelő-tolóajtó, műanyag, műanyag/alumínium

Emelő-tolóajtó, fa/alumínium

HX 300 Panorama

Ez a kollekció az építészeti kialakítás további fi nomságait mutatja, egy javaslat a studio designstílushoz. További lehetőségeket az áttekintésben talál, a 80. oldaltól.

HM716

HM735

HM906

HM113

EL01

EL02

HFM02

HFM03

FI500

FI504

RAL1013

RAL7040

Sötétszürke



studio

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Síkban futó design hangsúlyos 

élekkel kívül és belül

  Üvegszárny – a fix üvegezés 

és a nyíló ablakok azonos megjele-

nése kívül

  Tok nélküli üvegarchitektúra – az 

ablakok három oldalon vakolhatók

  Kérésre kívül profilos tokoptikával

 Hőszigetelés Hőszigetelés alapkivitelben 

3-rétegű üvegezéssel és csekély 

hővezetésű peremkötéssel 

(Ug = 0,5 W/m2K; g-érték 52 %)

Uw = 0,69 W/m2K

  A legjobb energiahatékonyság 

érdekében SOLAR+ üvegezés 

(Ug = 0,6 W/m2K; g-érték 64 %) 

Uw = 0,78 W/m2K

 Zajvédelem Hangszigetelés 43 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 90/93 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat alapkivitel-

ben

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer 

  Többkamrás rendszer kiegészítő, 

kiváló hőszigetelésű termohabbal 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

  Keskeny látható szélesség 89 mm-ig

 I-tec 

MŰANYAG KIVITEL

A minden színben kapható 

alumínium borításos kivitel 

mellett fehér színű, klasszi-

kus műanyag változatban is 

kapható.

PROFILOS 

TOKMEGJELENÉS

Kívánságra – kifejezetten a 

modern felújításhoz – stilizált 

szárny- és tokmegjelenés kívül.

ÜVEGSZÁRNY

Fix üvegezés vagy nyíló

ablak, kívülről nem látható 

különbség az innovatív 

üvegszárnynak köszönhetően.

KF 405

MŰANYAG & 
MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK
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studio Ablakok

KF 410

MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Modern design hangsúlyos élekkel 

kívül és belül

  A tok és a szárny kívül síkban futó, 

az ablak három oldalról a homlok-

zatba integrálható

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható fa/alumínium ablakokkal 

 Hőszigetelés Hőszigetelés alapkivitelben 

3-rétegű üvegezéssel és csekély 

hővezetésű peremkötéssel 

(Ug = 0,5 W/m2K; g-érték 52 %)

Uw = 0,72 W/m2K

  A legjobb energiahatékonyság 

érdekében SOLAR+ üvegezés 

(Ug = 0,6 W/m2K; g-érték 64 %) 

Uw = 0,79 W/m2K

 Zajvédelem Hangszigetelés 45 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 93 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat 

alapkivitelben

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

  5-kamrás rendszer kiváló 

hőszigetelő termohabbal (HFCKW-, 

HFKW- és FKW-mentes)

  Kívánságra I-tec szellőztetéssel

 I-tec 

SÍKBAN FUTÓ DESIGN

A hangsúlyos élű és egyenes 

vonalú ablakszárny síkban 

találkozik a tokkal. A modern 

üvegarchitektúra érdekében az 

ablak három oldalon vakolható.

I-TEC ÜVEGEZÉS 

FIX-O-ROUND 

TECHNOLÓGIA

Az üvegek hézagmentes 

rögzítése körben a nagyobb 

stabilitás, hő- és hangszigete-

lés, betörés elleni védelem és 

működési biztonság érdeké-

ben.

I-TEC SZELLŐZTETÉS

Minden szoba szellőzésének 

egyedi vezérlése. Nagymértékű 

hőveszteség, pollenterhelés 

és külső zajok nélkül, nagy 

biztonság mellett.

  

Alapkivitelben 

passzívház tanúsítvánnyal



studio

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Innovatív, kapcsolt szárnyú ablak 

vonzó megjelenésű üveggel

  Hangsúlyos élű és egyenes vonalú 

design

  A tok és a szárny kívül síkban futó, 

az ablak három oldalról a homlok-

zatba integrálható

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kombi-

nálható fa/alumínium ablakokkal 

 Hőszigetelés Hőszigetelés 4-rétegű üvegezéssel 

alapkivitelben (Ug = 0,6 W/m2K) 

Uw = 0,78 W/m2K

  Legjobb hőszigetelési érték 

Uw 0,64 W/m2K-ig

(megfelelő üvegezéssel)

 Zajvédelem Hangszigetelés 45 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 93 mm-es beépítési mélység

  Beépített, ezért védett árnyéko-

lás és belátás elleni védelem az 

üvegek között – kívánságra I-tec 

árnyékolással

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat 

alapkivitelben

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

  Külső tömítések választhatóan 

feketék vagy világosszürkék

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

  Kívánságra I-tec szellőztetéssel

 I-tec

4-SZERES VÉDELEM

Hő- és hangszigetelés, árnyé-

kolás és belátás elleni védelem 

egyetlen ablakban. Nincs szük-

ség építészeti előkészítésre. 

Az árnyékoló rendszerek nem 

igényelnek további szerelést.

I-TEC ÁRNYÉKOLÁS 

Kérésre önálló energiaellátású 

napelemes reluxával, pliszével 

vagy Duette®-tel kapható. Ener-

giaellátás integrált napelemes 

modul segítségével. Nincs 

szükség installációra, vezérlés 

kétirányú távirányítóval.

 MODERN ÜVEGOPTIKA

Vonzó üvegoptikával és 

modern, hangsúlyos élekkel 

tervezett tokkal ez az inno-

vatív kapcsolt szárnyú ablak 

lehetővé teszi a háromoldalú 

beépítést a homlokzatba. 

KV 440

MŰANYAG/ALUMÍNIUM
KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK
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studio Ablakok

HV 350

FA/ALUMÍNIUM
KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Innovatív, kapcsolt szárnyú ablak 

vonzó megjelenésű üveggel

  Hangsúlyos élű és egyenes vonalú 

design

  A tok és a szárny kívül síkban futó, 

az ablak három oldalról a homlok-

zatba integrálható

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható műanyag/alumínium 

ablakokkal

 Hőszigetelés Hőszigetelés 3-rétegű üvegezéssel 

alapkivitelben (Ug = 0,90 W/m2K) 

Uw = 0,95 W/m2K

  Legjobb hőszigetelési érték csekély 

súly mellett Uw 0,60 W/m2K-ig 

(3light üvegezéssel) – a Grazi 

Műszaki Egyetem szerint passzív-

házakban alkalmazható

 Zajvédelem Hangszigetelés 47 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

  Beépített, ezért védett árnyéko-

lás és belátás elleni védelem az 

üvegek között – kívánságra I-tec 

árnyékolással

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben 

   3-szoros tömítési rendszer

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

  Kérésre 4-rétegű üvegezéssel

– passzívházakban alkalmazható 

a Grazi Műszaki Egyetem szerint

 I-tec

 MODERN ÜVEGOPTIKA

Vonzó üvegoptikával és 

modern, hangsúlyos élekkel 

tervezett tokkal ez az inno-

vatív kapcsolt szárnyú ablak 

lehetővé teszi a három oldalú 

beépítést a homlokzatba. 

I-TEC ÁRNYÉKOLÁS 

Kérésre önálló energiaellátású 

napelemes reluxával, pliszével 

vagy Duette®-tel kapható. Ener-

giaellátás integrált napelemes 

modul segítségével. Nincs 

szükség installációra, vezérlés 

kétirányú távirányítóval.

OPTIMÁLIS 

SÖTÉTÍTÉS

 Az alumínium bevonatos 

duplapliszé (Duette®) további 

hőszigetelést és kiváló söté-

títést biztosít (a redőnyökhöz 

hasonlóan).



studio

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Modern design hangsúlyos élekkel 

kívül és belül

  A tok és a szárny kívül síkban futó, 

az ablak három oldalról a homlok-

zatba integrálható

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható műanyag/alumínium 

ablakokkal

 Hőszigetelés Hőszigetelés alapkivitelben 

3-rétegű üvegezéssel és csekély 

hővezetésű peremkötéssel

(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

  A legjobb energiahatékonyság 

érdekében SOLAR+ üvegezés 

Ug = 0,6 W/m2K értékkel; és 

64%-os g-értékkel

 Zajvédelem Hangszigetelés 46 dB-ig 

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, 

HFKW- és FKW-mentes)

   3-szoros tömítési rendszer

 I-tec

ZSENIÁLIS 

ÜVEGEZÉSI RENDSZER

 A fa tokkal összeragasztott 

üvegeknek köszönhetően jó 

a statika és a csavarodási 

szilárdság.

SÍKBAN FUTÓ DESIGN

A hangsúlyos élű és egyenes 

vonalú ablakszárny síkban 

találkozik a tokkal. A modern 

üvegarchitektúra érdekében az 

ablak három oldalon vakolható.

3-SZOROS TÖMÍTÉSI-

RENDSZER

A három megszakítás nélkül 

körbefutó tömítési sík óvja a 

belső teret a nedvességtől, és 

egyben javítja a hő- és hang-

szigetelést.

HF 310

FA/ALUMÍNIUM ABLAK

Alapkivitelben alkalmas a 

passzívházakba történő beépítésre
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home

home
A home design stílus harmonikus, kellemes atmoszférát teremt esztétikus és kényelmet sugárzó megje-

lenésével. A saját igényei és elképzelései szerint kialakított otthon életének központja, ahova visszavo-

nulhat a hétköznapokból.

Az Ön életstílusát magas minőség és designtudatosság jellemzi. Az Internorm home ablakok nemcsak 

megfelelnek ennek az igénynek, hanem még jobb életminőséget és lakályosságot teremtenek. A home 

ablakok egyszerre modernek és harmonikusak:

home pure
A home pure a modern és egyenes vonalú stílust kedvelők igényeit elégíti ki. Világos, fényben úszó tere-

ket teremt, melyben megvalósíthatja önmagát, és egyedi életteret hozhat létre magának és családjának.

home soft
A home soft szimpatikus, kellemes hatást kelt, és sokféle kialakítási lehetőséget kínál az elegánstól a já-

tékosig. Az ablakformák szinte határtalan választéka. Lehet köríves, szegmens-, kosár- vagy csúcsíves. 

Alkalmazható számtalan további designelem, mint például színek, kilincsek stb., melyek harmonikus 

stílust teremtenek otthonában.
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home soft

home pure



home

28 I 29    



home pure 
IDEÁLIS A PURIZMUS HÍVEINEK 

Önnek fontos a stílustudatosság és a jó ízlés. Érté-

keli a különlegességet és a letisztult esztétikát.  

A világos, verőfényes szobák kellemes teret biztosí-

tanak Önnek és családjának. Az egyenes vonalú, 

hangsúlyos élekkel dolgozó formavilág kiemeli az 

épület architektúráját. Az Ön életstílusát magas 

minőség és designtudatosság jellemzi.

A jó ízlés művészete az ablakokban is tükröződik. 

A hangsúlyos élű, egyenes vonalú ablakok töké-

letesen illenek a purista otthonokba. Műanyag, 

műanyag/alumínium és fa/alumínium alapanyagból 

rendelhetőek.

Élvezze az érdekes látványt a home pure  

designstílus megismerése közben!

TERVEZŐ:
Tóth Project Építésziroda



home

BELSŐ NÉZET

A home pure ablakok hangsúlyos élű szárnyai tökéletesen beleillenek a belső 

terek letisztult megjelenésébe. Az egyszerű kilincsek hangsúlyozzák a letisztult 

architektúrát. A lakóhelyiségek egyenes vonalú stílusa a teljes épületen végig-

vonul.  

BELSŐ FELÜLETEK ÉS SZÍNEK

A hosszú élettartamú műanyag és a természetes fa alapanyagok között választ-

hat. A széles színpaletta számtalan kialakítási lehetőséget kínál.

FA 
lazúros és fedő alapszínekben

FA 
minden RAL színben

MŰANYAG / FA 
fehér
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home pure Nézetek

KÜLSŐ NÉZET

A home pure ablakok kiemelik a homlokzat letisztult vonalait. A modern, 

hangsúlyos élű tokok és szárnyak kiegészítik az egyenes vonalú architektúrát.  

A home pure ablakok három oldalon a falba süllyeszthetők.

KÜLSŐ FELÜLETEK ÉS SZÍNEK

Választhat a hosszú élettartamú műanyag, az időjárásálló alumínium alapanyag 

között. Számtalan kialakítási lehetőséget nyújtanak a fadekor, a fémdekor, vala-

mint a nemesacél színek.

ALUMÍNIUM 
borítás számos RAL színben 

ALUMÍNIUM  
borítás strukturált felülettel

MŰANYAG 
fehér



home

Hőszigetelés (W/m2K)

LIGHT/SOLAR+ bevonat

Legjobb érték

Hangszigetelés (dB)

Biztonság

Vasalat

Tömítések száma

Külső ütköző tömítés színe

Méretek mm

Tok beépítési mélység

Látható szélesség tok/szárny

Látható szélesség váltószárny (2 szárny)

Látható szélesség tokosztó (2 szárny)

Nyitástípusok 

Fix

Nyíló és bukó/nyíló

Bukó

Tolóablak

Zárható ajtók

Tolóajtók

Küszöbös ajtók

Kifelé nyíló ajtók

Alapanyag

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,67

33 – 46

RC2

rejtett

3

fekete

85

114

134

173

HF 210

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

33 – 46

RC2

rejtett

3

fekete

85

114

134

173

HF 310

Uw = 0,96 / n.v.

Uw = 0,60

41 – 47

RC2

rejtett

3

fekete

85

114

134

173

HV 350

Fa/alumínium
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home pure Komfort

Uw = 0,69 / 0,76

Uw = 0,61

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,64

35 – 46 34 – 45 39 – 45

RC2 RC1, RC2 RC1, RC2

teljesen integrált rejtett rejtett

3

fekete

3

fekete

3

fekete

93

118

144

198

93

113

133

187

93

80

117

139

KF 500 KV 440KF 410

Uw = 0,69 / 0,76

Uw = 0,61

35 – 46

RC2

teljesen integrált

3

világosszürke

90

80

117

139

KF 500

Műanyag/alumínium

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

34 – 45

RC1, RC2

rejtett

3

világosszürke

90

113

133

187

KF 410

Műanyag



home

Secustik kilincs G80 
Cikksz. 34139
(csak KF 500)

Kilincsek Árnyékolás és rovarvédelem

Az Internorm a kilincsek igényes válasz-

tékát kínálja, javaslatunk az alábbiakban 

látható. Ennél is több szép kilincset talál-

hat az Internorm [1st] window partnereknél!   

Az árnyékolók és a rovarvédő termékek funkcionális egységgé teszik 

az ablakot, és támogatják a homlokzati design érvényesülését.

Kapcsolt szárnyú ablakok: Integrált, ezért védett árnyékolás és be-

látás elleni védelem az üveglapok között. Választhatóan reluxa, pliszé 

vagy Duette®

Raffstore: A fény és a hő optimális szabályozása állítható lamellák 

segítségével, rovarvédelemmel kombinálhatóan

Előtét redőnyök: teljes egészében az ablakra szerelve, rovarvé-

delemmel kombinálhatóan

Rovarvédelem: Fix keretes, nyíló- és tolókeretes rovarvédő háló vagy 

rovarvédő roló, árnyékolóval kombinálhatóan

Kapcsolt szárnyú 
ablak

RovarvédelemElőtét redőny

G80 standard kilincs
zárható
Cikksz. 36400

G80 standard 
kilincs
Cikksz. 36404

Dallas kilincs
Cikksz. 36426

Raffstore
fényirányítással és anélkül

Amsterdam kilincs
Cikksz. 36416
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Modern üvegarchitektúra nagy felületű üvegezés, fi x üvegezés és 

emelő-tolóajtók alkalmazásával, sarokmegoldások teljesen üveg 

kivitelben is, XL méretekben. 

Emelő-tolóajtó, műanyag, műanyag/alumínium

Emelő-tolóajtó, fa/alumínium

HX 300 Panorama

home pure Kollekció

Színek Nagyméretű elemek

A következőkben mutatunk néhány javas-

latot a home pure ablakokhoz illő színek 

közül. A teljes színválaszték az áttekintés-

ben található, a 100. oldaltól.

Külső színek Belső színek

Ez a kollekció az építészeti kialakítás további fi nomságait mutatja, egy javaslat a home pure designstílushoz. További lehetőségeket az áttekintésben talál, a 80. oldaltól.

M916 Fehér

FI501

FI916

HM716

HM735

HM906

HM113

EL01

EL02

HFM02

HFM03

RAL1013

RAL7040

SötétszürkeHM817

FI502

FI503

FI505

LA602



home

  MŰSZAKI ADATOK 

 Design Modern design hangsúlyos élekkel 

kívül és belül

  A tok külső része stilizált szárnyat 

mutat

  Az ablakszárny teljes üveg megjele-

nést hordoz

 Hőszigetelés Hőszigetelés alapkivitelben 

3-rétegű üvegezéssel és csekély 

hővezetésű peremkötéssel 

(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

  A legjobb energiahatékonyság 

érdekében SOLAR+ üvegezés 

(Ug = 0,6 W/m2K; g-érték 64 %) 

Uw = 0,76 W/m2K

 Zajvédelem Hangszigetelés 46 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 90/93 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

  Forradalmi I-tec vasalat alapkivitel-

ben, azaz teljesen integrált, rejtett 

vasalat

  Secustik kilincs alapkivitelben

RC2N alapkivitelben (zárható 

kilincs nélkül) EN 1627–1630 szerint

   3-szoros tömítési rendszer

   Többkamrás rendszer kiegészítő, 

kiváló hőszigetelésű termohabbal 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

  Több beeső fény a keskeny látható 

szélességnek köszönhetően, 

80 mm-ig

  Kívánságra I-tec szellőztetéssel

 I-tec

MŰANYAG KIVITEL

A minden színben kapható 

alumínium borításos kivitel 

mellett fehér színű, klasszi-

kus műanyag változatban is 

kapható.

I-TEC VASALAT

Alapkivitelben is maximális 

betörés elleni védelmet (RC2N 

biztonsági szint) garantálnak az 

integrált csappantyúk. Vasalat-

kor minden oldalról behatolnak 

a tok belsejébe. Az ablak kieme-

lése így nem lehetséges.

I-TEC SZELLŐZTETÉS

Minden szoba szellőzésének 

egyedi vezérlése. Nagymértékű 

hőveszteség, pollenterhelés 

és külső zajok nélkül, nagy 

biztonság mellett.

KF 500

MŰANYAG & 
MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK
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home pure Ablakok

KF 410

MŰANYAG & 
MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Modern design hangsúlyos élekkel 

kívül és belül

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható fa/alumínium ablakokkal 

 Hőszigetelés Hőszigetelés alapkivitelben 

3-rétegű üvegezéssel és csekély 

hővezetésű peremkötéssel

(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

  A legjobb energiahatékonyság 

érdekében SOLAR+ üvegezés 

(Ug = 0,6 W/m2K; g-érték 64 %) 

Uw = 0,79 W/m2K

 Zajvédelem Hangszigetelés 45 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 90/93 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat 

alapkivitelben

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

  5-kamrás rendszer kiváló 

hőszigetelő termohabbal (HFCKW-, 

HFKW- és FKW-mentes)

  Kívánságra I-tec szellőztetéssel

 I-tec

MŰANYAG KIVITEL

A minden színben kapható 

alumínium borításos kivitel 

mellett fehér színű, klasszi-

kus műanyag változatban is 

kapható.

I-TEC ÜVEGEZÉS 

FIX-O-ROUND 

TECHNOLÓGIA

Az üvegek hézagmentes 

rögzítése körben a nagyobb 

stabilitás, hő- és hangszigete-

lés, betörés elleni védelem és 

működési biztonság érdeké-

ben.

I-TEC SZELLŐZTETÉS

Minden szoba szellőzésének 

egyedi vezérlése. Nagymértékű 

hőveszteség, pollenterhelés 

és külső zajok nélkül, nagy 

biztonság mellett.

  

Alapkivitelben

 passzívház tanúsítvánnyal



home

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Innovatív, kapcsolt szárnyú ablak 

modern, hangsúlyos élű megjele-

néssel kívül és belül

  A tok és a szárny kívül síkban futó, 

az ablak három oldalról a homlok-

zatba integrálható

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kombi-

nálható fa/alumínium ablakokkal 

 Hőszigetelés Hőszigetelés 4-rétegű üvegezéssel 

alapkivitelben (Ug = 0,6 W/m2K) 

Uw = 0,77 W/m2K

  Legjobb hőszigetelési érték 

Uw 0,64 W/m2K -ig

(megfelelő üvegezéssel)

 Zajvédelem Hangszigetelés 45 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 93 mm-es beépítési mélység

  Beépített, ezért védett árnyéko-

lás és belátás elleni védelem az 

üvegek között – kívánságra I-tec 

árnyékolással

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat 

alapkivitelben

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

  Külső tömítések választhatóan 

feketék vagy világosszürkék

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

  Kívánságra I-tec szellőztetéssel

 I-tec 

4-SZERES VÉDELEM

Hő- és hangszigetelés, árnyé-

kolás és belátás elleni védelem 

egyetlen ablakban. Nincs szük-

ség építészeti előkészítésre. 

Az árnyékoló rendszerek nem 

igényelnek további szerelést.

SÍKBAN FUTÓ DESIGN

Ez az innovatív, modern, 

hangsúlyos élű designban 

készülő, kapcsolt szárnyú ablak 

három oldalon a homlokzatba 

integrálható. 

I-TEC ÁRNYÉKOLÁS 

Kérésre önálló energiaellátású 

napelemes reluxával, pliszével 

vagy Duette®-tel kapható. Ener-

giaellátás integrált napelemes 

modul segítségével. Nincs 

szükség installációra, vezérlés 

kétirányú távirányítóval.

KV 440

MŰANYAG/ALUMÍNIUM
KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK
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home pure Ablakok

HV 350

FA/ALUMÍNIUM
KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Innovatív, kapcsolt szárnyú ablak 

vonzó megjelenésű üveggel

  Hangsúlyos élű és egyenes vonalú 

design

  A tok és a szárny kívül síkban futó, 

az ablak három oldalról a homlok-

zatba integrálható

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható műanyag/alumínium 

ablakokkal

 Hőszigetelés Hőszigetelés 3-rétegű üvegezéssel 

alapkivitelben (Ug = 0,90 W/m2K)

Uw = 0,95 W/m2K

  Legjobb hőszigetelési érték 

csekély súly mellett

Uw 0,60 W/m2K -ig (3light üvege-

zéssel) – a Grazi Műszaki Egyetem 

szerint passzívházakban 

alkalmazható

 Zajvédelem Hangszigetelés 47 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

  Beépített, ezért védett árnyéko-

lás és belátás elleni védelem az 

üvegek között – kívánságra I-tec 

árnyékolással

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben 

   3-szoros tömítési rendszer

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

  Kérésre 4-rétegű üvegezéssel

– passzívházakban alkalmazható 

a Grazi Műszaki Egyetem szerint

 I-tec

 MODERN ÜVEGOPTIKA

Vonzó üvegoptikával és 

modern, hangsúlyos élekkel 

tervezett tokkal ez az inno-

vatív kapcsolt szárnyú ablak 

lehetővé teszi a három oldalú 

beépítést a homlokzatba. 

I-TEC ÁRNYÉKOLÁS 

Kérésre önálló energiaellátású 

napelemes reluxával, pliszével 

vagy Duette®-tel kapható. Ener-

giaellátás integrált napelemes 

modul segítségével. Nincs 

szükség installációra, vezérlés 

kétirányú távirányítóval.

ZSENIÁLIS 

ÜVEGEZÉSI RENDSZER

 A fa tokkal összeragasztott 

üvegeknek köszönhetően jó 

a statika, és a csavarodási 

szilárdság.



home

  MŰSZAKI ADATOK: 

 Design Modern design hangsúlyos élekkel 

kívül és belül

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható műanyag/alumínium 

ablakokkal 

 Hőszigetelés Hőszigetelés 3-rétegű üvegezéssel 

és alumínium üveg-távtartókkal 

alapkivitelben (Ug = 0,7 W/m2K) 

Uw = 0,98 W/m2K

  48 mm-es üvegezéssel is 

(Ug = 0,5 W/m2K kripton nélkül) 

a legjobb ár-érték aránnyal

  A legjobb energiahatékonyság 

érdekében SOLAR+ üvegezés 

Ug = 0,6 W/m2K értékkel és 62%-

os g-értékkel

 Zajvédelem Hangszigetelés 46 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

  Klasszikus, hangsúlyos élű és 

egyenes vonalú belső- és külső 

design

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Választhatóan rejtett vagy látható 

vízkivezetés

   3-szoros tömítési rendszer

  Design záróelemek

  RC2 biztonsági fokozatig

 I-tec 

 TELJESEN REJTETT 

VASALAT

 Nincsenek rejtett vasalati 

elemek – méghozzá alapkivitel-

ben – az optimális megjelenés, 

a könnyebb tisztíthatóság és 

főként a belső tömítés érdeké-

ben.

EGYENES VONALÚ DESIGN

A szárnyak és a tokok sarkakat 

és éleket mutatnak a homlokza-

ton – aláhúzva ezzel a home pure 

designstílus letisztult vonalait.

HF 210

FA/ALUMÍNIUM ABLAK

ZSENIÁLIS 

ÜVEGEZÉSI RENDSZER

 A fa tokkal összeragasztott 

üvegeknek köszönhetően jó 

a statika, és a csavarodási 

szilárdság.
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home pure Ablakok

HF 310

FA/ALUMÍNIUM ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Modern design hangsúlyos élekkel 

kívül és belül

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható műanyag/alumínium 

ablakokkal

 Hőszigetelés Hőszigetelés alapkivitelben 

3-rétegű üvegezéssel és csekély 

hővezetésű peremkötéssel 

(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

  Legjobb hőszigetelési érték 

Uw 0,62 W/m2K-ig

(megfelelő üvegezéssel) 

 Zajvédelem Hangszigetelés 46 dB-ig 

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

   Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

 I-tec 

3-SZOROS TÖMÍTÉSI-

RENDSZER

A három megszakítás nélkül 

körbefutó tömítési sík óvja a 

belső teret a nedvességtől, és 

egyben javítja a hő- és hang-

szigetelést.

MODERN BELSŐ DESIGN

A hangsúlyos élű szárnyak 

tökéletesen beleillenek a belső 

architektúra egyenes vonalú 

stílusába.

Alapkivitelben alkalmas a 

passzívházakba történő beépítésre

ZSENIÁLIS 

ÜVEGEZÉSI RENDSZER

 A fa tokkal összeragasztott 

üvegeknek köszönhetően jó 

a statika és a csavarodási 

szilárdság.



home
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home soft 
IDEÁLIS AZ 
ELHIVATOTTAKNAK

Otthona harmóniát és melegséget sugároz. Szám-

talan különböző alkotóelemből teremt magának 

kedélyes, kellemes lakókörnyezetet. Nagy súlyt 

fektet az életminőségre és a kényeztető komfortra. 

Otthonát menedéknek tekinti a mindennapokból.

A home soft ablakok lekerekített formavilága töké-

letesen kielégíti a harmonikus otthon iránti igé-

nyeket. A lekerekített élű ablaktokok és szárnyak 

mindenhova illenek. Műanyag, műanyag/alumínium 

és fa/alumínium alapanyagból rendelhetőek.

Élvezze a home soft designstílus látványát és 

kilátásait!



home

BELSŐ NÉZET

Harmónia és esztétika tökéletes összhangban. A home soft ablakok üvegezőlé-

ceinek és szárnyainak lekerekített élei gondoskodnak erről. 

A formás, lekerekített kilincsek hangsúlyozzák a hangulatos atmoszférát. 

 

BELSŐ FELÜLETEK ÉS SZÍNEK

A hosszú élettartamú műanyag és a természetes fa alapanyagok között választ-

hat. A széles színpaletta számtalan kialakítási lehetőséget kínál.

FA 
minden RAL színben, valamint 

lazúros és fedő alapszínekben

MŰANYAG DEKOR 

Dekorfóliák műanyag felületek-

re különféle színekben

MŰANYAG / FA 
fehér
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home soft Nézetek

KÜLSŐ NÉZET

A home soft ablakok tokjai és szárnyai síkben eltoltak, így a lekerekített élekkel 

kellemes külső megjelenést teremtenek. Az integrált vagy ragasztott osztólécek 

tovább árnyalják a képet. Az integrált napsugárzás és belátás elleni árnyékolókkal 

rendelkező ablakok síkban futnak, és három oldalról a homlokzatba integrálhatók.

KÜLSŐ FELÜLETEK ÉS SZÍNEK

Választhat a hosszú élettartamú műanyag, az időjárásálló alumínium alapanyag 

között. Számtalan kialakítási lehetőséget nyújtanak a fadekor, a fémdekor, vala-

mint a nemesacél színek.

ALUMÍNIUM 

borítás strukturált fadekor 

színekben

ALUMÍNIUM 

borítás számos színben

MŰANYAG 
fehér



home

Méretek mm

Tok beépítési mélység

Látható szélesség tok/szárny

Látható szélesség váltószárny (2 szárny)

Látható szélesség tokosztó (2 szárny)

85

114

134

173

85

114

134

173

85

114

134

173

Vasalat

rejtett rejtett rejtett

Biztonság

RC2 RC2 RC2

Hangszigetelés (dB)

33 – 46 33 – 46 41 – 47

Hőszigetelés (W/m2K)

LIGHT/SOLAR+ bevonat

Legjobb érték

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,67

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

Uw = 0,96 / n.v.

Uw = 0,60

Nyitástípusok 

Fix

Nyíló és bukó/nyíló

Bukó

Tolóablak

Zárható ajtók

Tolóajtók

Küszöbös ajtók

Kifelé nyíló ajtók

Tömítések száma

Külső ütköző tömítés színe

3

fekete

3

fekete

3

fekete

Osztólécek (ragasztott és integrált osztó-

 lécek különféle szélességben)

Alapanyag

HF 210 HF 310 HV 350

Fa/alumínium
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93

118

144

198

93

113

133

187

90

113

133

187

rejtett rejtett rejtett

RC1, RC2 RC1, RC2 RC1, RC2

34 – 45 39 – 45 34 – 45

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,64

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

3

fekete

3

fekete

3

világosszürke

home soft Komfort

KV 440KF 410

Műanyag/alumínium

KF 410

Műanyag



home

Kilincsek Árnyékolás és rovarvédelem

Az Internorm a kilincsek igényes válasz-

tékát kínálja, javaslatunk az alábbiakban 

látható. Ennél is több szép kilincset talál-

hat az Internorm [1st] window partnereknél!   

Az árnyékolók és a rovarvédő termékek funkcionális egységgé teszik 

az ablakot, és támogatják a homlokzati design érvényesülését.

Kapcsolt szárnyú ablakok: Integrált, ezért védett árnyékolás és be-

látás elleni védelem az üveglapok között. Választhatóan reluxa, pliszé 

vagy Duette®

Előtét raffstore: A fény és a hő optimális szabályozása állítható 

lamellák segítségével, rovarvédelemmel kombinálhatóan

Előtét és minitokos redőnyök: teljes egészében az ablakra szerelve, 

rovarvédelemmel kombinálhatóan

Rovarvédelem: Fix keretes, nyíló- és tolókeretes rovarvédő háló vagy 

rovarvédő roló, árnyékolóval kombinálhatóan

Kapcsolt szárnyú 
ablak

RovarvédelemElőtét redőny

Standard kilincs 
Alu natúr
Cikksz. 33899

Athinai díszkilincs  
Króm/nemesacél, matt
Cikksz. 34596

Acél díszkilincs
Cikksz. 34615

Bruxelles díszkilincs
Króm, szatinált
Cikksz. 34592

Raffstore
fényirányítással és anélkül

Amsterdam 
díszkilincs
Cikksz. 36416
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home soft Kollekció

Színek Nagyméretű elemek

Az alábbiakban mutatunk néhány javas-

latot a home soft ablakokhoz illő színek 

közül. A teljes színválaszték az áttekintés-

ben található a 100. oldaltól.

Több beeső fény a nagy felületű üvegezés és az emelő-tolóajtók 

alkalmazásával, sarokmegoldások teljesen üveg kivitelben is, XL 

méretekben. 

Külső színek Belső színek

Emelő-tolóajtó, műanyag, műanyag/alumínium

Emelő-tolóajtó, fa/alumínium

Ez a kollekció az építészeti kialakítás további fi nomságait mutatja, egy javaslat a home soft designstílushoz. További lehetőségeket az áttekintésben találj, a 80. oldaltól.

Arany tölgy

Fehér

FI501

LA600

FI916

FI502

FI508

FI506

LA601

Oregon Decor

HM304

HM605

M916

HDS07

HDS03

HM735

HM803

HDH14 
világosbarna

HFM02

HFM21

Tolóajtó, műanyag, műanyag/alu



home

KF 410

MŰANYAG & 
MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Klasszikus, lekerekített design kívül 

és belül

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható fa/alumínium ablakokkal 

 Hőszigetelés Hőszigetelés alapkivitelben 

3-rétegű üvegezéssel és csekély 

hővezetésű peremkötéssel

(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

  A legjobb energiahatékonyság 

érdekében SOLAR+ üvegezés 

(Ug = 0,6 W/m2K; g-érték 64 %) 

Uw = 0,79 W/m2K

 Zajvédelem Hangszigetelés 45 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 90/93 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

  5-kamrás rendszer kiváló 

hőszigetelő termohabbal (HFCKW-, 

HFKW- és FKW-mentes)

  Kívánságra I-tec szellőztetéssel

 I-tec 

MŰANYAG KIVITEL

A minden színben kapható 

alumínium borításos kivitel mellett 

fehér színű, klasszikus műanyag 

változatban is kapható. A műanyag 

kivitel tömítései alapkivitelben 

világosszürkék.

I-TEC ÜVEGEZÉS, 

FIX-O-ROUND 

TECHNOLÓGIA

Az üvegek hézagmentes 

rögzítése körben a nagyobb 

stabilitás, hő- és hangszigete-

lés, betörés elleni védelem és 

működési biztonság érdekében.

I-TEC SZELLŐZTETÉS

Minden szoba szellőzésének 

egyedi vezérlése. Nagymértékű 

hőveszteség, pollenterhelés 

és külső zajok nélkül, nagy 

biztonság mellett.

  

Alapkivitelben 

passzívház tanúsítvánnyal
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home soft Ablakok

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Innovatív, kapcsolt szárnyú ablak 

klasszikus, lekerekített megjelenés-

sel kívül és belül

  A tok és a szárny kívül síkban futó, 

az ablak három oldalról a homlok-

zatba integrálható

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható fa/alumínium ablakokkal 

 Hőszigetelés Hőszigetelés 4-rétegű üvegezéssel 

alapkivitelben 

(Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K

  Legjobb hőszigetelési érték 

Uw 0,64 W/m2K -ig

(megfelelő üvegezéssel)

 Zajvédelem Hangszigetelés 45 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 93 mm-es beépítési mélység

  Beépített, ezért védett árnyé-

kolás és belátás elleni védelem az 

üvegek között – kívánságra I-tec 

árnyékolással

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

  Külső tömítések választhatóan 

feketék vagy világosszürkék

  5-kamrás rendszer kiváló 

hőszigetelő termohabbal (HFCKW-, 

HFKW- és FKW-mentes)

  Kívánságra I-tec szellőztetéssel

 I-tec 

4-SZERES VÉDELEM

Hő- és hangszigetelés, árnyé-

kolás és belátás elleni védelem 

egyetlen ablakban. Nincs szük-

ség építészeti előkészítésre. 

Az árnyékoló rendszerek nem 

igényelnek további szerelést.

SÍKBAN FUTÓ DESIGN

A lekerekített élekkel rendelkező 

ablakszárny síkban találkozik a 

tokkal, és három oldalról integ-

rálható a homlokzatba.

I-TEC ÁRNYÉKOLÁS 

Kérésre önálló energiaellátású 

napelemes reluxával, pliszével 

vagy Duette®-tel kapható. Ener-

giaellátás integrált napelemes 

modul segítségével. Nincs 

szükség installációra, vezérlés 

kétirányú távirányítóval.

KV 440

MŰANYAG/ALUMÍNIUM
KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK
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  MŰSZAKI ADATOK

 Design Klasszikus, lekerekített design kívül 

és belül

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható műanyag/alumínium 

ablakokkal

 Hőszigetelés Hőszigetelés 3-rétegű üvegezéssel 

és alumínium üveg-távtartókkal 

alapkivitelben 

(Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K

  48 mm-es üvegezéssel is 

(Ug = 0,5 W/m2K kripton nélkül) 

a legjobb ár-érték aránnyal

  A legjobb energiahatékonyság 

érdekében SOLAR+ 

üvegezés Ug = 0,6 W/m2K értékkel; 

és 64%-os g-értékkel

 Zajvédelem Hangszigetelés 46 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

  RC2 biztonsági fokozatig

   3-szoros tömítési rendszer

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

 I-tec 

 TELJESEN REJTETT 

VASALAT

 Nincsenek rejtett vasalati 

elemek – méghozzá alapkivitel-

ben – az optimális megjelenés, 

a könnyebb tisztíthatóság és 

főként a belső tömítés érdeké-

ben.

HARMONIKUS DESIGN

Az ablakszárnyak és tokok leke-

rekített élei kellemes, barátsá-

gos lakókörnyezetet teremtenek.

 

HF 210

FA/ALUMÍNIUM ABLAK

ZSENIÁLIS 

ÜVEGEZÉSI RENDSZER

 A fa tokkal összeragasztott 

üvegeknek köszönhetően jó 

a statika és a csavarodási 

szilárdság.
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HF 310

FA/ALUMÍNIUM ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Klasszikus, lekerekített design kívül 

és belül

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható műanyag/alumínium 

ablakokkal

 Hőszigetelés Hőszigetelés alapkivitelben 

3-rétegű üvegezéssel és csekély 

hővezetésű peremkötéssel 

(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

  Legjobb hőszigetelési érték 

Uw 0,62 W/m2K -ig

(megfelelő üvegezéssel)

 Zajvédelem Hangszigetelés 46 dB-ig 

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

  RC2 biztonsági fokozatig

   3-szoros tömítési rendszer

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

 I-tec 

ZSENIÁLIS 

ÜVEGEZÉSI RENDSZER

 A fa tokkal összeragasztott 

üvegeknek köszönhetően jó 

a statika és a csavarodási 

szilárdság.

3-SZOROS TÖMÍTÉSI 

RENDSZER 

A három megszakítás nélkül 

körbefutó tömítési sík óvja a 

belső teret a nedvességtől, és 

egyben javítja a hő- és hangszi-

getelést.

HARMONIKUS DESIGN

Az ablakszárnyak és tokok leke-

rekített élei kellemes, barátsá-

gos lakókörnyezetet teremtenek.

 

Alapkivitelben alkalmas a 

passzívházakba történő beépítésre

home soft Ablakok
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HV 350

FA/ALUMÍNIUM
KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design A tok és a szárny kívül síkban futó, 

az ablak három oldalról a homlok-

zatba integrálható

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható műanyag/alumínium 

ablakokkal

 Hőszigetelés Hőszigetelés 3-rétegű üvegezéssel 

alapkivitelben (Ug = 0,90 W/m2K) 

Uw = 0,95 W/m2K

  Legjobb hőszigetelési érték 

csekély súly mellett 

Uw 0,60 W/m2K-ig (3light üvege-

zéssel)

 Zajvédelem Hangszigetelés 47 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

  Az üvegek közé történő beépítés-

nek köszönhetően (reluxa, pliszé 

vagy Duette®) védelem a sérülé-

sek és az időjárás ellen, zajtalan 

működés, napenergia által táplált, 

motorikus működtetés is lehetsé-

ges

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

  3-rétegű szigetelőüveggel előtét 

üveggel kombinálva passzívház-

ban alkalmazható a Grazi Műszaki 

Egyetem szerint

 I-tec

SÍKBAN FUTÓ DESIGN

A lekerekített élekkel rendelkező 

ablakszárny síkban találkozik a 

tokkal, és három oldalról integ-

rálható a homlokzatba.

4-SZERES VÉDELEM

Hő- és hangszigetelés, árnyé-

kolás és belátás elleni védelem 

egyetlen ablakban. Nincs szük-

ség építészeti előkészítésre. 

Az árnyékoló rendszerek nem 

igényelnek további szerelést.

I-TEC ÁRNYÉKOLÁS 

Kérésre önálló energiaellátású 

napelemes reluxával, pliszével 

vagy Duette®-tel kapható. Ener-

giaellátás integrált napelemes 

modul segítségével. Nincs 

szükség installációra, vezérlés 

kétirányú távirányítóval.
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ambiente 
IDEÁLIS A KLASSZIKUS  
ESZTÉTÁK SZÁMÁRA

Az Ön építészeti ízlését a Jugendstil, a tradicioná-

lis, klasszikus házak és az elegáns kúriák jellemzik. 

Az exkluzív, ízléses lakókörnyezet hangsúlyozza 

otthonának és életszínvonalának különleges karak-

terét. Az időtlen klasszikus és elegáns összhatás 

hangulatos kényelmes sugároz.

Az ambiente ablakok rusztikus élei hangsúlyozzák 

az időtlen atmoszférát. Műanyag, műanyag/alumí-

nium és fa/alumínium alapanyagokból kaphatók. 

Az osztólécek és a zsalugáterek további sokrétű 

kialakítási lehetőséget nyújtanak.

Élvezze az érdekes látványt az ambiente  

designstílus tanulmányozása közben!



ambiente  

BELSŐ NÉZET

Az ambiente ablakok lekerekített élei a belső oldalon harmonikus megjelenést 

kölcsönöznek. Az íves króm vagy polírozott réz kilincsek hangsúlyozzák az 

időtlen karaktert.

BELSŐ FELÜLETEK ÉS SZÍNEK

A hosszú élettartamú műanyag és a természetes fa alapanyagok között választ-

hat. A széles színpaletta számtalan kialakítási lehetőséget kínál.

FA 
minden RAL színben, valamint 

lazúros és fedő alapszínekben

MŰANYAG DEKOR 

Dekorfóliák műanyag felületek-

re különféle színekben

MŰANYAG / FA 
fehér
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KÜLSŐ NÉZET

Az ambiente ablakok rusztikus profilú szárnyai síkban találkoznak a lekerekített 

tokkal hangulatos melegséget árasztva. Az ambiente designstílus különféle 

szélességű ragasztott vagy integrált osztólécei, arany és ólom osztólécei, vala-

mint zsalugáterei hangsúlyozzák a klasszikus külső megjelenést.

KÜLSŐ FELÜLETEK ÉS SZÍNEK

Választhat a hosszú élettartamú műanyag, az időjárásálló alumínium alapanyag 

között. Számtalan kialakítási lehetőséget nyújtanak a fadekor, a fémdekor, vala-

mint a nemesacél színek.

ALUMÍNIUM 

borítás strukturált fadekor 

színekben

ALUMÍNIUM 

borítás számos színben

MŰANYAG 
fehér
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Méretek mm

Tok beépítési mélység

Látható szélesség tok/szárny

Látható szélesség váltószárny (2 szárny)

Látható szélesség tokosztó (2 szárny)

85

114

134

173

85

114

134

173

85

114

134

173

Vasalat

rejtett rejtett rejtett

Biztonság

RC2 RC2 RC2

Hangszigetelés (dB)

33 – 46 33 – 46 41 – 47

Hőszigetelés (W/m2K)

LIGHT/SOLAR+ bevonat

Legjobb érték

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,67

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

Uw = 0,96 / n.v.

Uw = 0,60

Nyitástípusok 

Fix

Nyíló és bukó/nyíló

Bukó

Tolóablak

Zárható ajtók

Tolóajtók

Küszöbös ajtók

Kifelé nyíló ajtók

Tömítések száma

Külső ütköző tömítés színe

3

fekete

3

fekete

3

fekete

Osztólécek
(ragasztott és üveg közti osztólécek 
különféle szélességben, valamint 
arany és ólomszínű osztólécek)

Alapanyag

HF 210 HF 310 HV 350

Fa/alumínium
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93

118

144

198

93

113

133

187

90

113

133

187

rejtett rejtett rejtett

RC1, RC2 RC1, RC2 RC1, RC2

34 – 45 39 – 45 34 – 45

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,64

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

3

fekete

3

fekete

3

világosszürke

KV 440KF 410

Műanyag/alumínium

KF 410

Műanyag
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Standard kilincs 
Alu natúr
Cikksz. 33899

Acél F9 díszkilincs
Cikksz. 34615

Athinai díszkilincs
Króm/nemesacél, matt
Cikksz. 34596

Bruxelles díszkilincs
Króm, szatinált
Cikksz. 34592

Atlanta díszkilincs
Polírozott réz
Cikksz. 34750

Díszkilincs 
Polírozott réz
Cikksz. 34597

Athinai díszkilincs  
Polírozott réz
Cikksz. 34595

Kilincsek Árnyékolás és rovarvédelem

Az Internorm a kilincsek igényes válasz-

tékát kínálja, javaslatunk az alábbiakban 

látható. Ennél is több szép kilincset talál-

hat az Internorm [1st] window partnereknél!   

Az árnyékolók és a rovarvédő termékek funkcionális egységgé teszik 

az ablakot, és támogatják a homlokzati design érvényesülését.

Kapcsolt szárnyú ablakok: Integrált, ezért védett árnyékolás és be-

látás elleni védelem az üveglapok között. Választhatóan reluxa, pliszé 

vagy Duette®

Előtét és minitokos redőnyök: teljes egészében az ablakra szerelve, 

rovarvédelemmel kombinálhatóan

Rovarvédelem: Fix keretes, nyíló- és tolókeretes rovarvédő háló vagy 

rovarvédő roló, árnyékolóval kombinálhatóan

Zsalugáterek: Alumíniumból, számos kialakítási lehetőséggel, rovar-

védelemmel kombinálhatóan

Kapcsolt szárnyú 
ablak

Előtét redőny

ZsalugáterRovarvédelem
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Emelő-tolóajtó, műanyag, műanyag/alumínium

Emelő-tolóajtó, fa/alumínium

Tolóajtó, műanyag, műanyag/alu

ambiente Kollekció

Színek Nagyméretű elemek

Az alábbiakban mutatunk néhány javas-

latot az ambiente ablakokhoz illő színek 

közül. A teljes színválaszték az áttekintés-

ben található a 100. oldaltól.

Több beeső fény a nagy felületű üvegezés és az emelő-tolóajtók 

alkalmazásával, sarokmegoldások teljesen üveg kivitelben is, XL 

méretekben. 

Külső színek Belső színek

Ez a kollekció az építészeti kialakítás további fi nomságait mutatja, egy javaslat az ambiente designstílushoz. További lehetőségeket az áttekintésben találj, a 80. oldaltól.

HDS04

HDS01

HDS08

HM304

HM605

HM768

M916

HM817

DM01
sötétzöld

HDH13 
sötétbarna

Nemes fehér

Arany tölgy

Fehér

FI501

FI503

FI509

FI507

LA600

LA602

FI916
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KF 410

MŰANYAG & 
MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design A lekerekített belső megjelenés 

tökéletes harmóniában van a rusz-

tikus külső designnal

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható fa/alumínium ablakokkal 

 Hőszigetelés Hőszigetelés alapkivitelben 

3-rétegű üvegezéssel és csekély 

hővezetésű peremkötéssel 

(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

   A legjobb energiahatékonyság 

érdekében SOLAR+ üvegezés 

(Ug = 0,6 W/m2K; g-érték 64 %) 

Uw = 0,79 W/m2K

 Zajvédelem Hangszigetelés 45 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 90/93 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

  5-kamrás rendszer kiváló 

hőszigetelő termohabbal (HFCKW-, 

HFKW- és FKW-mentes)

   Kérésre I-tec szellőztetéssel

 I-tec 

MŰANYAG KIVITEL

A minden színben kapható 

alumínium borításos kivitel 

mellett fehér színű, klasszikus 

műanyag változatban is kapható 

világosszürke tömítésekkel.

HARMONIKUS 

BELSŐ DESIGN

Az üvegezőléc lekerekített, így 

tökéletesen illik a tradicionális 

ambiente designstílushoz.

I-TEC SZELLŐZTETÉS

Minden szoba szellőzésének 

egyedi vezérlése. Nagymértékű 

hőveszteség, pollenterhelés 

és külső zajok nélkül, nagy 

biztonság mellett.

  

Alapkivitelben 

passzívház tanúsítvánnyal
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  MŰSZAKI ADATOK

 Design Innovatív, kapcsolt szárnyú ablak 

tradicionális, lekerekített megjele-

néssel kívül és belül

  A tok és a szárny kívül síkban futó, 

az ablak három oldalról a homlok-

zatba integrálható

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kombi-

nálható fa/alumínium ablakokkal 

 Hőszigetelés Hőszigetelés 4-rétegű üvegezéssel 

alapkivitelben (Ug = 0,6 W/m2K) 

Uw = 0,77 W/m2K

  Legjobb hőszigetelési érték 

Uw 0,64 W/m2K -ig

(megfelelő üvegezéssel)

 Zajvédelem Hangszigetelés 45 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 93 mm-es beépítési mélység

  Beépített, ezért védett árnyéko-

lás és belátás elleni védelem az 

üvegek között – kívánságra I-tec 

árnyékolással

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

  Külső tömítések választhatóan 

feketék vagy világosszürkék

  5-kamrás rendszer kiváló hőszi-

getelő termohabbal (HFCKW-, 

HFKW- és FKW-mentes)

  Kívánságra I-tec szellőztetéssel

  I-tec 

4-SZERES VÉDELEM

Hő- és hangszigetelés, árnyé-

kolás és belátás elleni védelem 

egyetlen ablakban. Nincs szük-

ség építészeti előkészítésre. 

Az árnyékoló rendszerek nem 

igényelnek további szerelést.

SÍKBAN FUTÓ DESIGN

A rusztikus profi lú ablakszárny 

síkban találkozik a tokkal, és 

három oldalról integrálható a 

homlokzatba.

I-TEC ÁRNYÉKOLÁS 

Kérésre önálló energiaellátású 

napelemes reluxával, pliszével 

vagy Duette®-tel kapható. Ener-

giaellátás integrált napelemes 

modul segítségével. Nincs 

szükség installációra, vezérlés 

kétirányú távirányítóval.

KV 440

MŰANYAG/ALUMÍNIUM
KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK
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  MŰSZAKI ADATOK

 Design A lekerekített belső megjelenés 

tökéletes harmóniában van a rusz-

tikus külső designnal

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható műanyag/alumínium 

ablakokkal

 Hőszigetelés Hőszigetelés 3-rétegű üvegezéssel 

és alumínium üveg-távtartókkal 

alapkivitelben (Ug = 0,7 W/m2K) 

Uw = 0,98 W/m2K

  48 mm-es üvegezéssel is 

(Ug = 0,5 W/m2K kripton nélkül) 

a legjobb ár-érték aránnyal

  Legjobb hőszigetelési érték 

Uw 0,67 W/m2K -ig

(megfelelő üvegezéssel)

 Zajvédelem Hangszigetelés 46 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

  RC2 biztonsági fokozatig

   3-szoros tömítési rendszer

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

 I-tec

 TELJESEN REJTETT 

VASALAT

 Nincsenek látható vasalati 

elemek – méghozzá alapkivitel-

ben – az optimális megjelenés, 

a könnyebb tisztíthatóság és 

főként a belső tömítés érdeké-

ben.

TRADICIONÁLIS DESIGN

A tok és a szárny kívül síkban 

találkoznak. Az ablakszárny pro-

fi los élei idilli külső megjelenést 

kölcsönöznek.

HF 210

FA/ALUMÍNIUM ABLAK

ZSENIÁLIS 

ÜVEGEZÉSI RENDSZER

 A fa tokkal összeragasztott 

üvegeknek köszönhetően jó 

a statika és a csavarodási 

szilárdság.
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HF 310

FA/ALUMÍNIUM ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design A lekerekített belső megjelenés 

tökéletes harmóniában van a rusz-

tikus külső designnal

  Az azonos tradicionális külső 

megjelenésnek köszönhetően tö-

kéletesen kombinálható műanyag/

alumínium ablakokkal

 Hőszigetelés Hőszigetelés alapkivitelben 

3-rétegű üvegezéssel és csekély 

hővezetésű peremkötéssel 

(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

  A legjobb energiahatékonyság 

érdekében SOLAR+ 

üvegezés Ug = 0,6 W/m2K értékkel; 

és 64%-os g-értékkel

 Zajvédelem Hangszigetelés 46 dB-ig 

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

    FIX-O-ROUND TECHNOLÓGIA

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

  RC2 biztonsági fokozatig

   3-szoros tömítési rendszer

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

 I-tec 
3-SZOROS TÖMÍTÉSI-

RENDSZER

A három megszakítás nélkül 

körbefutó tömítési sík óvja a 

belső teret a nedvességtől, és 

egyben javítja a hő- és hangszi-

getelést.

TRADICIONÁLIS DESIGN

A tok és a szárny kívül síkban 

találkoznak. Az ablakszárny pro-

fi los élei idilli külső megjelenést 

kölcsönöznek.

Alapkivitelben alkalmas a 

passzívházakba történő beépítésre

ZSENIÁLIS 

ÜVEGEZÉSI RENDSZER

 A fa tokkal összeragasztott 

üvegeknek köszönhetően jó 

a statika és a csavarodási 

szilárdság.
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HV 350

FA/ALUMÍNIUM
KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

  MŰSZAKI ADATOK

 Design Tradicionális, lekerekített design 

kívül és belül

  A tok és a szárny kívül síkban futó, 

az ablak három oldalról a homlok-

zatba integrálható

  Az azonos külső megjelenésnek 

köszönhetően tökéletesen kom-

binálható műanyag/alumínium 

ablakokkal

 Hőszigetelés Hőszigetelés 3-rétegű üvegezéssel 

alapkivitelben (Ug = 0,90 W/m2K) 

Uw = 0,95 W/m2K

  Legjobb hőszigetelési érték cse-

kély súly mellett Uw 0,60 W/m2K-ig 

(3light üvegezéssel)

 Zajvédelem Hangszigetelés 47 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás 85 mm-es beépítési mélység

  Az üvegek közé történő beépítés-

nek köszönhetően (reluxa, pliszé 

vagy duett®) védelem a sérülé-

sek és az időjárás ellen, zajtalan 

működés, napenergia által táplált, 

motorikus működtetés is lehetsé-

ges

   FIX-O-ROUND technológia

   Teljesen rejtett vasalat

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

  Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

  3-rétegű szigetelőüveggel előtét 

üveggel kombinálva – passzívház-

ban alkalmazható a Grazi Műszaki 

Egyetem szerint

 I-tec 

SÍKBAN FUTÓ DESIGN

A rusztikus profi lú ablakszárny 

síkban találkozik a tokkal, és 

három oldalról integrálható a 

homlokzatba.

4-SZERES VÉDELEM

Hő- és hangszigetelés, árnyé-

kolás és belátás elleni védelem 

egyetlen ablakban. Nincs szük-

ség építészeti előkészítésre. 

Az árnyékoló rendszerek nem 

igényelnek további szerelést.

I-TEC ÁRNYÉKOLÁS 

Kérésre önálló energiaellátású 

napelemes reluxával, pliszével 

vagy Duette®-tel kapható. Ener-

giaellátás integrált napelemes 

modul segítségével. Nincs 

szükség installációra, vezérlés 

kétirányú távirányítóval.
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Forradalmi technológiák

FORRADALMI

AZ INTERNORM EMELI  
A TÉTET.

A hangzatos „I-tec“ néven az Internorm forradalmi 

technológiák sorozatát alkotta meg, melyek eleget 

tesznek a designra, technológiára, minőségre és 

kényelemre vonatkozó egyre növekvő igényeknek. 

I-tec szellőztetés:

· Nagyobb energiahatékonyság az integrált 

hőcserélőnek köszönhetően

· Folyamatos FRISS LEVEGŐ ellátás az automati-

kus légcserének köszönhetően

I-tec vasalat:

· Maximális betörés elleni védelem a forradalmian 

új kialakítású vasalatnak köszönhetően

· Az ablak könnyű tisztítása a rejtett vasalatnak és 

záróelemeknek köszönhetően

I-tec árnyékolás:

· Önálló energiaellátású árnyékoló – nincs szük-

ség külső áramforrásra

· Integrált, ezért védett árnyékolás és belátás 

elleni védelem

I-tec üvegezés:

· Megnövelt betörés elleni védelem a körben 

ragasztott üvegnek köszönhetően

· Nagyobb stabilitás, jobb hő- és hangszigetelés

I-tec SmartWindow:

· Az épületgépészet kényelmesen vezérelhető 

okostelefonról vagy tabletről

· Otthon vagy útközben egy alkalmazáson ke-

resztül vezérelhető



A JÖVŐ SZELLŐZTETŐJE
EGYEDI. AUTOMATIKUS. EGÉSZSÉGES.

Az Internormnak köszönhetően nem kell többet a szellőztetésre 

gondolnia. Az Internorm ugyanis olyan ablakokat kínál, melyek-

ben a szellőztető teljesen a tokba integrálva található. Így a friss 

levegő és az optimális klíma becsukott állapotban is 24 órán át 

biztosított.

 

Miért olyan fontos a szellőzés?

A friss levegő fontos az egészségünk szempontjából. Elengedhe-

tetlen a komfortérzethez, a pihentető alváshoz, a kiváló koncentrá-

ciós és teljesítőképességhez. Ha nem megfelelően szellőztetünk, 

akkor azonban nedvesség, CO
2
 vagy más légszennyezés marad a 

szobában, és jelentős károk keletkezhetnek. Az építményt penész-

gomba vagy nedvesség károsíthatja, az egészséget penész, pollen 

és házi por veszélyeztetheti, hőveszteség léphet fel.

Hogyan kell helyesen szellőztetni?

Például egy decentralizált lakótér szellőztetővel. Minden szobá-

ban automatikusan és egyedileg gondoskodik a tökéletesen friss 

levegőről.
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Az ablakba integrálva

Az Internorm I-tec szellőztetője az ablaktokba 

integrálva található. Minden szoba szükség 

szerint szellőztethető. A szellőztető felújításkor is 

könnyedén beépíthető, a homlokzati megjelenés 

nem változik.

FRISS LEVEGŐ MINDEN 

SZOBÁBAN EGYEDILEG 

FRISS LEVEGŐ KÜLSŐ ZAJOK 

NÉLKÜL 

FRISS LEVEGŐ

HUZAT NÉLKÜL

FRISS LEVEGŐ POLLENTERHELÉS 

NÉLKÜL 

FRISS LEVEGŐ NAGY 

HŐVESZTESÉG NÉLKÜL 

FRISS LEVEGŐ GONDTALANUL: 

AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS 

FRISS LEVEGŐ PORTERHELÉS 

NÉLKÜL

FRISS LEVEGŐ AZ EGÉSZSÉ-

GES OTTHONÉRT 

FRISS LEVEGŐ PENÉSZEDÉS 

ELLEN 

FRISS LEVEGŐ NAGYOBB 

BIZTONSÁG MELLETT

FRISS LEVEGŐ ANÉLKÜL, 

HOGY BEJUTNA AZ ESŐVÍZ

Forradalmi technológiák



BIZTONSÁGÉRZET
PÁRATLAN. PRECÍZ. VISSZAFOGOTT.

A hagyományos reteszelőcsap helyett csappantyúk gondoskod-

nak az ablakszárny precíz, biztonságos vasalatáról a tokba. A 

szárny mind a négy oldalán megfelelően kis távolságra egymástól 

a csappantyúk vasalatkor közvetlenül a tok belsejébe hatolnak 

lehetetlenné téve az ablak kiemelését. 

 

A rendszeres utánállítást igénylő reteszelőcsapos rendszerekkel 

ellentétben az I-tec vasalathoz nem szükséges ellendarab a tok-

ban. A csappantyúk mindig precízen és változatlan erővel zárnak.

A KF 500 műanyag, illetve műanyag/alumínium ablak alapkivitel-

ben I-tec vasalattal rendelkezik, és RC2N biztonsági szintet ér 

el. A hagyományos fejes csapos vasalatokkal ellentétben a KF 

500 ablak működése a magas biztonsági fokozat ellenére sem 

korlátozott.
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NINCSENEK LÁTHATÓ ZÁRÓELEMEK A 

KELLEMES MEGJELENÉS ÉRDEKÉBEN

A FIX ELEMEK ÉS A SZÁRNYAK 

AZONOS MEGJELENÉSŰEK

SZÁRNYSÚLY 

130 KG-IG
kg

CSEKÉLY LÁTHATÓ MAGASSÁG 

TÖBB BEESŐ FÉNY ÉRDEKÉBEN

KERET NÉLKÜLI 

ÜVEGARCHI TEKTÚRA

VISSZAFOGOTT DESIGN  

LETISZTULT VONALAKKAL

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ 

TOK

Kényelmes tisztítás

A tok tisztítása könnyebb lesz, hisz a záróele-

mek szinte teljesen eltűnnek. A szárnyon lévő 

kevés elem alig áll ki a síkból, és az elemek 

között sima, könnyen kezelhető műanyag felület 

található. 

Forradalmi technológiák



ÖNÁLLÓ ENERGIAELLÁTÁSÚ  
ÁRNYÉKOLÓ
INTEGRÁLT. FÜGGETLEN. AUTOMATIKUS.

AUTOMATIKUS HŐVÉDELEM 

NYÁRON 

NINCS SZÜKSÉG 

KÜLSŐ ÁRAMFORRÁSRA

AUTOMATIKUS  

NAPSZAKFELISMERÉS

BEÉPÍTETT ÁRNYÉKOLÓ ÉS  

BELÁTÁS ELLENI VÉDELEM

KÉZI VEZÉRLÉS LEHETSÉGES

 

A TÉLI ENERGIA IS HASZNOSUL

 

A reluxa minden Internorm kapcsolt szárnyú ablaknál működtet-

hető önálló energiaellátású napelemes modul segítségével. Az 

I-tec árnyékoló külső áramforrás nélkül működik, így az ablak 

megjelenése változatlan marad. 

Az új, napszakfelismerő, automatikus üzemmód lehetővé teszi a 

reluxa önálló nyitását napkeltekor és lezárását naplementekor. 

A napsugárzás és a hőmérséklet mérésével elkerülhető a szo-

bák átmelegedése. Az automatikus vezérlés télen nyitva tartja a 

reluxákat, lehetővé téve a napenergia maximális kihasználását és 

a fűtésköltség csökkentését.
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A hegesztett szárnytokot derék-

szögben megfeszítjük.

Az üveget behelyezzük a tokba, és 

központosítjuk.

Az üveg és a tok között fennma-

radó hézagot körben ragasztóval 

töltjük ki.

Az üvegezőléc vagy a takaróléc 

felszerelésével a ragasztási fugát 

eltakarjuk. 

NAGYOBB 

STABILITÁS

MAXIMÁLIS BETÖRÉS

ELLENI VÉDELEM

MÉG HATÉKONYABB

HŐSZIGETELÉS

MÉG JOBB 

HANGSZIGETELÉS

INNOVATÍV KEREK MEGOLDÁS
HÉZAGMENTES. BIZTONSÁGOS. STABIL.

Sok ablaküveg csak néhány ponton csatlakozik a tokhoz. Az 

Internormnál alapkivitelben a Fix-O-Round technológiát alkalmaz-

zuk a hézagmentesen körkörös rögzítés érdekében. 

A technológia előnye az ablaktok és az üveg körbefutó össze-

ragasztásában rejlik. Ez jelentősen javítja az ablak stabilitását, 

hő- és hangszigetelését, a betörés elleni védelmet és a működési 

biztonságot a teljes élettartam alatt.

A speciális ragasztó egyfelől fi x kapcsolatot garantál az üveg és a 

tok között, másfelől az üveg könnyű cserélhetőségét is biztosítja.

I-tec üvegezés

Forradalmi technológiák



ÉPÜLETVEZÉRLÉS
INTELLIGENS. EGYSZERŰ. KÉNYELMES.

Az Internorm intelligens I-tec SmartWindow épületvezérlő rend-

szere segítségével egyszerűen és kényelmesen az okostelefon-

járól vagy a tabletjéről vezérelheti a szellőzést és az árnyékolást. 

Mindegy, hogy otthon tartózkodik-e vagy úton van, az Internorm 

alkalmazással rugalmasan vezérelheti az I-tec szellőztetést, az 

I-tec árnyékolást, az árnyékoló és felülvilágító nyitószerkezeteket, 

illetve ellenőrizheti az ablak állapotát a nyitásfelügyelővel.

Az App Store-ban vagy a Google Play áruházban a SmartWin-

dow alkalmazás a hozzá tartozó telepítési utasítással ingyenesen 

letölthető. A kezelőfelületen egy-egy érintéssel felhúzhatók és 

leengedhetők a reluxák, igény szerint beállítható a fényvezetés és 

a szellőztetésben a légmennyiség. A felülvilágítók is könnyedén 

nyithatók, ill. csukhatók, valamint felügyelhetők a kinyitott, bukta-

tott és a becsukott ablakok.
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Otthon vagy útközben

Az Internorm ingyenes alkalmazásával kényel-

mesen, mobilon keresztül vezérelhető a teljes 

épületgépészeti rendszer akár a nyaralás alatt, 

akár otthon a kanapén vagy útközben. Ehhez 

csak egy okostelefonra vagy egy tabletre van 

szükség. Az adott elemhez a kapcsolatot a 

WLAN hálózaton csatlakoztatott otthoni gate-

way biztosítja.

INGYENES ALKALMAZÁS 

HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL 

EGYSZERŰEN 

BŐVÍTHETŐ 

A KÖVETELMÉNYEK 

EGYSZERŰ DEFINÍCIÓJA i

KÉZI VEZÉRLÉS LEHETSÉGES

 

TASK-OK SEGÍTSÉGÉVEL SZABAD-

SÁG ALATT IS VEZÉRELHETŐ 

EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK

 

Az Internorm I-tec SmartWindow alkalmazásának ingyenes letöltése:

Forradalmi technológiák
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Felszereltség

EGYEDI

AZ INTERNORM ABLAKOK  
KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEI.

Házának kialakítása ugyanolyan egyedi, mint Ön. 

Az Ön ízlésétől függ, hogy egyenes vonalú, modern, 

klasszikus vagy hagyományos stílusú lesz-e. Abla-

kainak is pontosan ugyanilyen egyedinek kell lennie, 

mint Ön és az otthona.

Milyen jó, hogy az Internorm pontosan a házának a 

stílusához illő ablakokat kínálja Önnek. A kialakítási 

lehetőségek szinte korlátlanok. Szívesen teljesítjük a 

formára és színre, valamint a tartozékokra vonatkozó 

személyes kívánságait. 

 

Az Internorm ablakok számos kialakítási lehetőség-

gel támogatják házának stílusát. Ezt kínáljuk Önnek:

· Szép kilincsek alumínium, króm és réz alapanyag-

ból

· Számos design üvegfajta a Satinatotól a Lineaig

· Biztonsági üvegek, valamint kiváló hőszigetelő 

üvegek

· Számtalan szín műanyag, fa és alumínium felüle-

tekhez

· Árnyékolási és rovarvédő rendszerek
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TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓ
STÍLUSOS. ALAPANYAGTÓL FÜGGETLEN. TESTRE SZABOTT.

Az egyedi architektúra megvalósításakor növekednek az 

elvárások az ablak designjával, energiahatékonyságával 

és kényelmességével szemben. A funkció és design az 

Internormnál nem ellentmondás. A műanyag/alumínium és 

fa/alumínium termékcsaládok kiválóan kombinálhatók.

 

Kívül azonos design – belül választhatóan műanyag 

vagy fa

Ha a fürdőszobában a nagyobb légnedvesség miatt inkább 

műanyag/alumínium ablakot szeretne, de a szobákban nem 

mondana le a fa/alumínium kialakításról, akkor az Inter-

norm termékei kínálják a tökéletes megoldást, ahol a két 

alapanyagot problémamentesen kombinálhatja. Az ablakok 

stílusa és ezáltal a ház külső megjelenése azonos marad. 

A házon belül pedig minden helyiségben igényei szerint 

alakíthatja ki az ablakokat – akár műanyagból, akár fából.

 

Azonos megjelenés a stílushű architektúra érdekében

Lehet avantgárd, modern, elegáns, játékos vagy időtlen 

klasszikus, házának stílusától függetlenül az Internorm a 

műanyag és a fa alapanyag tökéletesen stílushű kombinál-

hatóságát kínálja. A ablak külső oldalán lévő alumínium 

borítás mindig a külső homlokzat stílusához igazodik.

 

Emelő-tolóajtókkal is kombinálható

Ne mondjon le a nagy üvegfelületekről és a fényről 

otthonában. Az ablak stílusához illő emelő-tolóajtókat 

kínálunk műanyag/alumínium és fa/alumínium alapanyag-

ból.

Felszereltség



BIZTOS, HOGY BIZTONSÁGOS

MEGBÍZHATÓ. HATÉKONY. SZABADALMAZTATOTT. 

Ahhoz, hogy a saját négy falunk között biztonságban és jól érezzük magunkat, alapvető az optimális betörésvédelem, 

valamint a maximális biztonság a gyermekek számára. Az ablakok lényegesen hozzájárulnak a biztonságérzethez.  

Az Internorm kiforrott technológiái hatékonyan védik családját, és megnehezítik a betörőknek a házba való bejutást.

Biztonsági záróelemek
Az Internorm ablakcsaládok alapkivi-

telben egy alap biztonsági fokozattal 

rendelkeznek. Az ablakot masszív, szép 

kialakítású, mégis visszafogott megje-

lenésű, ezüstszínű design záróelemek 

reteszelik az ablaktokba helyezett fejes 

csappal.

I-tec üvegezés
Az Internorm szabadalmaztatott üvege-

zési technológiájának köszönhetően az 

üveg kinyomása már nem lehetséges. 

Az üveget körben beleragasztjuk az 

ablakkeretbe, így biztosan és fixen 

tart. Az Internorm ablakcsaládok 

alapkivitelben rendelkeznek ezzel az 

I-tec innovációval.

 

Rejtett vasalat
A rejtett vasalat gondoskodik róla, hogy 

az ablakot ne emelhessék le a pántok-

ról, emellett visszafogott megjelenést 

és egyszerű tisztíthatóságot biztosít.

I-tec vasalat
Az Internorm forradalmi vasalati techno-

lógiája maximális védelmet biztosít. Az 

ablak reteszelésekor csappantyúk nyíl-

nak ki, és hatolnak be minden oldalon a 

tokba. Az ablak nem emelhető ki.
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Biztonsági kilincs
A Secustik kilincs trezor zárral a 

legmagasabb szintű biztonságot kínálja. 

A szabadalmaztatott zárómechanizmus 

bombabiztos védelmet nyújt a külső 

oldalról történő felfúrás ellen  

(a KF 500 műanyag és műanyag/alumí-

nium ablakoknál alapkivitelben).

 

Zárható kilincsek
A zárható kilincsek egyszerre nyújta-

nak optimális biztonságot a gyerme-

kek jelenlétében és tökéletes betörés 

elleni védelmet. Az ablak kulccsal 

vagy nyomógombbal zárható, és sem 

kívülről, sem belülről nem nyitható.

 

Elektronikus felügyelet
A záróérzékelők feltűnés nélkül és 

megbízhatóan jelentik, melyik ablak 

vagy erkélyajtó van nyitva ill. zárva. 

A felügyelet a kereskedelemben 

kapható bármely riasztórendszerrel 

kombinálható.

 

Ragasztott biztonsági üveg
A nyomásra széttörő szokványos 

ablaküveggel ellentétben a ragasztott 

biztonsági üveg nem szóródik szét.  

Az üveget nagy szakítószilárdságú fólia 

tartja össze, az üveg benne marad az 

ablakkeretben, és a sérülésveszély 

elhárul.

Felszereltség
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Az emelő-tolóajtók biztosítják a bel- és kültér közötti kapcsolatot. A 

tok nélküli oldalelemek, az XL méretek és a speciális megoldások a 

vártnál jobban megnövelik a teret, és új, határtalan térérzetet kelte-

nek. Varázsütésre eltűnnek a beltér és a külvilág közötti határok, és 

összekötik a lakóteret a természettel. A rendkívül alacsony küszö-

bök akadálytalan és gördülékeny kilépést biztosítanak.

 

A nagy üvegfelületek több beeső fényről gondoskodnak és meg-

elevenítik a belső teret. A tok zökkenőmentesen tolódik az oldalsó 

fix elemre. Az emelő-tolóajtó nagyméretű üvegelemei játszi 

könnyedséggel nyithatók. Nincsenek a belső térbe benyúló ajtók. 

Nincsenek értékes teret foglaló ablakszárnyak.

Az Internorm emelő-tolóajtói műanyag, műanyag/alumínium és  

fa/alumínium alapanyagokból kaphatók. Tökéletesen kombinál-

hatóak minden Internorm ablakcsaláddal, valamint árnyékolókkal 

és rovarvédelemmel.

G80 kilincs
Cikksz. 36475

Dallas kilincs
Cikksz. 36412

Softline kilincs
Cikksz. 32170

EMELŐ-TOLÓAJTÓK
HATÁRTALAN. ZAVARTALAN. KERET NÉLKÜLI.

Felszereltség



KS 430

MŰANYAG ÉS 
MŰANYAG/ALUMÍNIUM EMELŐ-
TOLÓAJTÓ

  MŰSZAKI ADATOK

 Design  Modern, hangsúlyos élű megjele-

nés kívül és belül

  Műanyag, műanyag/alumínium és 

fa/alumínium ablakokkal kombinál-

ható

  Három vonzó kilincs design

  Öt dekor változat belül

  Három oldalon a falba integrálható

 Hőszigetelés Uw 0,64 W/m²K-ig, 

passzívházhoz használható

 Zajvédelem Hangszigetelés 43 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás Alapkivitelben is ESG üvegek vé-

denek a sérülések ellen üvegtörés 

esetén

  Nagyméretű elemek – a szárny 

könnyű emelése és tolása 400 kg 

szárnysúlyig

  Kilincs-csillapítás alapkivitelben a 

kilincs könnyed visszaállásához

  Kiváló hőszigetelő üvegszálas 

küszöb az optimális hőszigetelés 

és stabilitás érdekében

Lapos küszöb, megfelelő az aka-

dálymentes építkezéshez (opcio-

nális)

Rejtetten a tokba épített vezetősín 

integrált ütközővel, a tökéletes 

megjelenés, a könnyű futás és az 

optimális betörés elleni védelem 

érdekében

RC2 biztonsági fokozatig 

(opcionális)

Fix elem üvegezése közvetlenül a 

tokban, nincs látható szárnyprofil, 

több beeső fény a keskeny látható 

szélességnek köszönhetően

LAPOS KÜSZÖB

Lapos, üvegszálas küszöb 

gondoskodik a kényelmes át-

járásról, és kiválóan alkalmas az 

akadálymentes építkezéshez. 

IGÉNYES DESIGN

A fi x üvegezés közvetlenül a tok-

ban történik, így nincs látható 

szárnyprofi l, és a keskeny 

látható szélességek több fényt 

biztosítanak.

SZÁMTALAN DESIGN

Opcionális szárnyimitáció az 

üvegezések egységes megjele-

nése érdekében.
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ENERGIATAKARÉKOS 

ÜVEGSZÁLAS KÜSZÖB

Az optimális hőszigetelés és 

stabilitás érdekében, lapos 

kialakítás a kényelmes áthala-

dáshoz. 

HS 330
FA/ALUMÍNIUM 
EMELŐ-TOLÓAJTÓ

  MŰSZAKI ADATOK

 Design  Modern, hangsúlyos élű megjele-

nés kívül és belül

 Teljes üvegsarok a modern archi-

tektúra érdekében

  Műanyag/alumínium és fa/alumíni-

um ablakokkal kombinálható

Három vonzó kilincs design

  Három oldalon a falba integrálható 

 Hőszigetelés Uw 0,73 W/m²K-ig

  Alapkivitelben 3-rétegű hőedzett 

biztonsági üvegezés a legjobb 

hőszigetelési érték érdekében

 Zajvédelem Hangszigetelés 40 dB-ig 

(megfelelő üvegezéssel)

 Rendszerleírás ESG üvegek védenek a sérülések 

ellen üvegtörés esetén

Nagyméretű elemek – a szárny 

könnyű emelése és tolása 400 kg 

szárnysúlyig

  Kilincs-csillapítás alapkivitelben a 

kilincs könnyed visszaállásához

Kiváló hőszigetelő üvegszálas 

küszöb az optimális hőszigetelés 

és stabilitás érdekében

Lapos küszöb, megfelelő az aka-

dálymentes építkezéshez

Rejtetten a tokba épített vezetősín in-

tegrált ütközővel, a tökéletes megje-

lenés, a könnyű futás és az optimális 

betörés elleni védelem érdekében

RC2 biztonsági fokozatig 

(opcionális)

Fix elem üvegezése közvetlenül a 

tokban, nincs látható szárnyprofil, 

több beeső fény a keskeny látható 

szélességnek köszönhetően

 I-tec 

ÁTGONDOLT FAOPTIKA

Az emelő-tolóajtó az alsó kü-

szöbterületen teljes fa optikával 

rendelkezik.

TELJES ÜVEG 

MEGJELENÉS

Nincs becsavarozott szárny 

a fi x elemben, három oldalról 

vakolható.

Felszereltség



PANORAMA HX 300
NYITOTT. VILÁGOS. SZABAD.

A tökéletesen a falba integrált, nagyméretű üvegfelületek a 

korlátlan szabadság képzetét keltik otthonában. Fényt visz-

nek a belső térbe, és egyben szabad kilátást nyújtanak.  

Az innovatív megoldások számos új lehetőséget kínálnak a 

modern, nagy felületű üvegarchitektúrák kialakításában.  

Pl. üvegcsatlakozók, ahol két üveglap közötti átmenet szinte 

láthatatlan. A ház stílusába illő, integrált ablakok segítségé-

vel érdekes optikai részletek helyezhetők el az összképben.

Élvezze a tökéletes kilátást!

· Keret nélküli üvegarchitektúra

· Nyílt, világos otthon

· Korlátlan szabadság

 
A tok szinte teljesen eltűnik a homlokzatban
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INTEGRÁLT 

ABLAKSZÁRNY

Minden Internorm fa/alumínium 

ablak (egy-vagy kétszárnyú) 

integrálható a HX 300-ba.

HX 300
PANORAMA 

   MŰSZAKI ADATOK

 Design A modern üvegarchitektúra design-

koncepcióját keskeny üvegcsatla-

kozók támogatják 

  A tok szinte teljesen eltűnik a hom-

lokzatban

  Csak a nyitható ablakok és ajtók 

érzékelhetők

 Hőszigetelés Hőszigetelés 

Uw 0,73 W/m²K-ig

 Zajvédelem Hangszigetelés 40 dB-ig

 Termékleírás  A HX 300 egy fa/alumínium tok, 

mely lehetővé teszi az ablakmodel-

lek és a szigetelőüvegek beépítését

  Az ESG üvegek védenek a sérülé-

sek ellen üvegtörés esetén

  Az innovatív üvegezési technológia 

teljesen üveg felületek kialakítását 

teszi lehetővé nagy felületen

  Akár 10,5 m2 üvegfelület kialakítása 

is lehetséges

  Erős, több rétegben ragasztott 

tokkonstrukció

  Tok nélküli beépítés a falba

  Az ablakpárkányok és a teraszalj-

zatok tisztán és jól tömített módon 

csatlakoztathatók

 I-tec 

KESKENYEBB 

ÜVEGÁTMENET

A divatos, keskeny üvegcsat-

lakozók a nagyméretű üvegek 

láthatatlan kapcsolódását teszik 

lehetővé.

NAGYMÉRETŰ 

ÜVEGFELÜLETEK

A 97 mm-es szélességű 

üvegosztó tokosztók javítják a 

statikát, és nagy üvegfelületek 

képzését teszik lehetővé.

Felszereltség
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ÁRNYÉKOLÁS ÉS ROVARVÉDELEM
KOMBINÁLHATÓ. INTEGRÁLT. VÁLTOZATOS.

Az árnyékolók és a rovarvédő termékek funkcionális egységgé teszik az ablakot, és támogatják a hom-

lokzati design érvényesülését.

Kapcsolt szárnyú ablakok: Integrált, ezért védett árnyékolás és belátás elleni védelem az üveglapok 

között. Választható reluxa, pliszé vagy duett®, kérésre önálló energiaellátású árnyékoló (I-tec árnyéko-

lás).

Raffstore: a fény és a hő optimális szabályozása állítható lamellák segítségével, kérésre RETROLux 

nappali fény vezetéssel. Rovarvédelemmel kombinálható.

Előtét raffstore: a fény és a hő optimális szabályozása állítható lamellák segítségével. Rovarvédelem-

mel kombinálható.

Előtét és minitokos redőnyök: teljes egészében az ablakra szerelve. Rovarvédelemmel kombinálható.

Rovarvédelem: Fix keretes, nyíló- és tolókeretes rovarvédő háló vagy rovarvédő roló. Árnyékolóval 

kombinálható.

Zsalugáterek: Alumíniumból, számos kialakítási lehetőséggel. Rovarvédelemmel kombinálható.

Rovarvédő
roló

ZsalugáterBelső reluxa Nyíló- és fi x keretes 
rovarvédő háló

Tolókeret

Kapcsolt szárnyú 
ablak

Raffstore Előtét redőny Minitokos redőnyElőtét redőny
(íves doboz)

Felszereltség



ÜVEG
ENERGIATAKARÉKOS ÜVEGEK

Az a tény, hogy egy ház hőjének közel 30%-a az ablakokon 

keresztül veszik el, indokolja az egyre növekvő keresletet a 

kiváló hőszigetelésű ablakok iránt. Az innovatív, kiváló hőszi-

getelésű 3-rétegű üvegek trendjét követve, az Internorm egy 

harmadik szigetelőüveg családdal egészítette ki kapacitá-

sát, miáltal Ausztria legnagyobb szigetelőüveg gyártója lett.

Szigetelő hatású üvegek közötti tér

Fűtésköltség takarítható meg az üvegfelületre nagyon 

vékony rétegben felvitt nemesfém bevonatok és az üveg 

közötti teret kitöltő nemesgázok segítségével. Az argon és 

a kripton a két alkalmazott nemesgáz, melyek a levegőnél 

lényegesen csekélyebb hővezető képességgel rendelkez-

nek, így tovább csökkentik a kifelé irányuló hőveszteséget. 

Az üveg hőszigetelő értékeit a különböző bevonatok és 

üvegfelépítmények határozzák meg.

3-rétegű hőszigetelő üveg

A 3-rétegű Internorm ablakok kiváló hőszigetelési tulajdon-

ságai a 2-rétegű üvegekhez képest akár 40 %-kal nagyobb 

üvegfelületeket tesznek lehetővé azonos fűtésköltségek 

mellett.

Az ilyen szigetelőüvegek alkalmazásával az energia- 

egyensúly javul, a fűtésköltségek pedig alacsonyak  

maradnak.

 

kívül –10°C

2-rétegű üveg
(Ug = 3,0 W/m2K)

2-rétegű szigetelő üveg  
(Ug = 1,1 W/m2K)

3-rétegű Internorm 
hőszigetelő üveg
(Ug = 0,6 W/m2K) 

belül +20°C

8,3°C

15,7°C

17,7°C

= gáztöltet= bevonat

Modellpélda

Javuló energia-egyensúly a
3-rétegű hőszigetelő üveg által
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SOLAR+ AZ INTERNORM ENERGIAHATÉKONY ÜVEGE

Az Internorm SOLAR+ üvegét a SOLAR+ speciális bevonat 

különbözteti meg a többitől. A 3-rétegű szigetelőüveg 

különösen kiváló hőszigetelési értékkel rendelkezik, 

ezen kívül olyan összenergia átbocsátó fokkal (g érték), 

mely egyébként csak 2-rétegű üvegekkel valósítható meg. 

A hőszigetelés (Ug) és az energia átbocsátás (g érték) ezen 

különleges viszonyának köszönhetően ezek az üvegek 

kiválóan alkalmazhatóak a szolár építkezésben. Különösen 

a hideg évszakban használja ki optimálisan a gyenge nap-

fényt is, és az így nyert hőt az épületben tartja. A magas 

g-érték lehetővé teszi, hogy kevésbé kedvező elhelyez-

kedés vagy az üvegek nem pont déli fekvésű beépítése 

esetén is optimalizáljuk a kinyert passzív napenergiát. 

Itt az ablakok fűtenek

A SOLAR+ 3-rétegű üvegezés esetében az energia át-

bocsátás 20%-kal magasabb, mint a standard 3-rétegű 

üvegek esetében. Ezáltal a napenergia-nyereség is 

20%-kal növekszik. Ingyenes kiegészítő fűtést nyerünk 

az üvegezéssel!

Plusz klímavédelem

Az Internorm éghajlatkímélő ablakai az energiatakarékos 

3-rétegű technológiának és az innovatív SOLAR+ speciális 

bevonatnak köszönhetően optimális napenergia kinyerést 

tesznek lehetővé, és maximális hőszigetelést garantálnak.  

Ez csökkenti a CO
2
 és SO

2
 kibocsátást.

Több fény – több ragyogás: SOLAR+

A magas fényáteresztő képesség barátságosabb világos-

ságot teremt a lakótérben. Fontos előny főként a sötét téli 

hónapokban.

SOLAR+ speciális bevonat
(Szimbolikus ábrázolás)

BELÜLKÍVÜL

Fűtési hő 

veszteség  

U érték

napenergia

nyereség

g érték

Felszereltség



ÜvEgEk
Egy ablak hőszigetelése a tok alapanyagtól, az üvegezéstől és a tömítettségtől függ. Mutatószáma az U-érték. Minél 

kisebb a számérték, annál jobb a hőszigetelés.

Egy ablak hangszigetelése a tok alapanyagtól, az üvegezéstől és a légátbocsátási tényezőtől függ. Mutatószáma a dB 

érték. Minél tömítettebb az ablak, annál jobb a szigetelési teljesítmény.

Uw = Az ablak hőszigetelése EN 10077-1 szerint számítva vagy EN 12567-1 szerint bevizsgálva (Watt / négyzetméter Kel-

vin = W/m2K mértékegységben adjuk meg); a következő táblázatokban ez az érték Internorm ablakrendszerenként 

szerepel – minden esetben alu ill. ISO üveg távtartókkal

Ug = Az adott üveg hőszigetelése

Rw = Az ablak hangszigetelése DIN EN 20140-3 szerint (decibelben = dB kifejezve)        * Vizsgálati bizonyítvány elérhető

3-rétEgű ÜvEgEzés 
Műanyag és műanyag/alumínium ablakok

KF 200 KF 300 KF 410 KF 405 KF 500

Üveg Üveg-
kód

Ug / Rw g ALUMÍ- 
NIUM

ISO
ALUMÍ- 
NIUM

ISO
ALUMÍ- 
NIUM

ISO
ALUMÍ- 
NIUM

ISO
ALUMÍ- 
NIUM

ISO

4b/12Ar/4/12Ar/b4 3NK
LIGHT 

SOLAR+

0,7/33 

0,8/33

52 % 

64 %

1,0* 

1,1*

0,95* 

1,0*

0,97* 

1,0*

0,89* 

0,96*

4b/14Ar/4/14Ar/b4 38K
LIGHT 

SOLAR+

0,6/33 

0,7/33

52 % 

64 %

0,96* 

1,0*

0,88* 

0,95*

0,90* 

0,97*

0,82* 

0,89*

6b/10Ar/5/10Ar/b5 3P5 LIGHT 0,8/39 51 % 1,1* 1,0* 1,0* 0,96*

4b/18Ar/4/18Ar/b4 3N2
LIGHT 

SOLAR+

0,5/34 

0,6/34

52 % 

64 %

0,82* 

0,89*

0,72* 

0,79*

0,80* 

0,88*

0,71* 

0,78*

0,79* 

0,87*

0,69* 

0,76*

6b/18Ar/4/16Ar/b4 33U
LIGHT 

SOLAR+

0,5/40 

0,6/40

51 % 

63 %

0,82* 

0,89*

0,72* 

0,79*

0,80* 

0,88*

0,71* 

0,78*

0,79* 

0,87*

0,69* 

0,76*

4b/16Ar/4/15Ar/ 
b44.2(vSg-S) 34N

LIGHT 

SOLAR+

0,6/42 

0,7/42

51 % 

64 %

0,89* 

0,96* 

0,79* 

0,86*

0,88* 

0,95* 

0,78* 

0,86*

0,87* 

0,94*

0,76* 

0,84*

44b.2 (vSg-S)/15Ar/ 
4/12Ar/b44.2(vSg-S) 3FH

LIGHT 

SOLAR+

0,7/45 

0,7/45

47 % 

58 %

0,96* 

0,96*

0,86* 

0,86*

0,95* 

0,95*

0,86* 

0,86*

0,94* 

0,94*

0,84* 

0,84*

8b/16Ar/5/18Ar/
b44.2(vSg-S) 3NU

LIGHT 

SOLAR+

0,5/44 

0,6/44

50 % 

61 %

0,82* 

0,89*

0,72* 

0,79*

3-rétEgű ÜvEgEzés 
Fa/alumínium ablakok

HF 210 HF 310

Üveg Üveg-
kód

Ug / Rw g ALUMÍ- 
NIUM

ISO ALUMÍ- 
NIUM

ISO

4b/12Ar/4/12Ar/b4 3NK
LIGHT 

SOLAR+

0,7/30 

0,8/30

52 % 

64 %

0,98* 

1,0*

0,90* 

0,96*

0,98* 

0,97

0,87* 

0,91

6b/10Ar/5/10Ar/b5 3P5 LIGHT 0,8/36 51 % 1,0 0,96 0,97 0,91

4b/18Ar/4/18Ar/b4 3N2
LIGHT 

SOLAR+

0,5/35 

0,6/35

52 % 

64 %

0,86* 

0,93

0,74* 

0,81

0,79* 

0,88

0,69* 

0,77

6b/18Ar/4/16Ar/b4 33U
LIGHT 

SOLAR+

0,6/39 

0,7/39

51 % 

63 %

0,93* 

0,98

0,81* 

0,90

0,88* 

0,98

0,77* 

0,87

4b/16Ar/4/15Ar/
b44.2 vSg-S 34N

LIGHT 

SOLAR+

0,6/42 

0,7/42

51 % 

64 %

0,93 

0,98

0,81 

0,90

0,88 

0,98

0,77 

0,87

44b.2/14Ar/4/12Ar/
b44.2 vSg 3FH

LIGHT 

SOLAR+

0,7/46 

0,7/46

47 % 

58 %

0,98 

0,98 

0,90 

0,90

0,98 

0,98

0,87 

0,87
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A hő- és hangszigetelési értékek az ablakok esetében függnek a mérettől és a kiviteltől. A megadott értékek - a szabványnak megfelelően - 1230 x 1480 mm-es 
egyszárnyú ablakra és 3800 x 2500 mm-es emelő-tolóajtóra, valamint a vizsgálati bizonyítványokban leírt kivitelre vonatkoznak. Az ettől eltérő méretek és kivitelek 
eltérő értékeket mutathatnak.

kapcsolt szárNyú ablakok 
Műanyag/alumínium és fa/alumínium 

KV 240 KV 440 HV 350

Üveg Üveg-
kód

Ug / Rw g ALUMÍ- 
NIUM

ISO ALUMÍ- 
NIUM

ISO ALUMÍ- 
NIUM

ISO

4 // 6/18Ar/b4 2KU LIGHT 1,1/40 63 % 1,1 1,1 1,0* 0,98* 1,0 0,95*

6 // 3beSg/10kr/ 
2Tvg/10kr/b3eSg 37F LIGHT 0,6/40 52 % 0,80*  

6 // 3beSg/10kr/ 
2Tvg/10kr/b3eSg 37F LIGHT 0,6/44 52 % 0,72* 0,68*

6 Lu 4beSg/ 
10Ar/4/10Ar/b4 37M LIGHT 0,7/44 52 % 0,85* 0,81*

6 // 3beSg/ 
12Ar/3/14Ar/b4 3AD

LIGHT 

SOLAR+

0,7/43 

0,8/43

52 % 

65 %

0,82 

0,89

0,77 

0,84

6 // 3beSg/ 
12kr/3/14kr/b4 3AE

LIGHT 

SOLAR+

0,5/43 

0,6/43

52 % 

65 %

0,75 

0,75

0,70 

0,70

EmElő-tolóajtók 
műanyag, műanyag/alumínium és fa/alumínium

KS 430 HS 330

Üveg Üveg-
kód

Ug g Rw
ALUMÍ- 
NIUM

ISO Rw
ALUMÍ- 
NIUM

ISO

4beSg/18Ar/4/ 
18Ar/b4eSg 3T6

LIGHT 

SOLAR+

0,5 

0,6

52 % 

64 %

32 

32

0,76* 

0,81*

0,68* 

0,73*

33 

33

 0,73 

0,81

6b/16Ar/5/18Ar/
b44.2(vSg-S) 3F8

LIGHT 

SOLAR+

0,5 

0,6

50 % 

62 %

40 

40

0,76* 0,68* 40 

40

 0,73 

0,81

Chinchilla Spotlyte Linea Hullámos katedrálüveg Satinato fehér Altdeutsch K

Masterpoint Drótüveg Mastercarré UADI Ornament 504 Reflo

ÜvEGEk

Felszereltség



ÜVEG TÁVTARTÓK

Az Internorm ISO üveg távtartó éri el a legnagyobb 

összes energia megtakarítást az ablakrendszerekben. 

Az üveg távtartók alumíniumból is kérhetők.

BIZTONSÁGI ÜVEGEK

Az egyrétegű biztonsági üveg (ESG) megnövelt 

ellenállást biztosít mechanikus és termikus feszültsé-

gekkel szemben. 

A ragasztott biztonsági üveg (VSG) aktív és pass-

zív biztonságot nyújtó betörés elleni védelmet kínál. 

A szilánkmegkötő üveg szakadásmentes, elasztikus 

köztes réteggel sérülések elleni védelmet is nyújt.

FONTOS TUDNIVALÓK

A díszüvegek színének és struktúrájának képi ábrá-

zolása nem minden esetben felel meg az eredetinek. 

A félreértések elkerülése érdekében kérjük, hasonlítsa 

össze az Internorm [1st] window partnernél megtalál-

ható mintaüvegeket. Az üvegek párásodása kapcsolt 

szárnyú ablakoknál fizikai okokból bizonyos klimati-

kus feltételek mellett harmatképződés, ill. párásodás 

léphet fel a külső üvegen az üveglapok közötti térben 

(melyben az opcionális árnyékoló fekszik).

További információt minden vonatkozó témakörben, 

valamint további tippeket a www.internorm.com címen 

olvashat.

A hagyományos üveg szilánkokra 

törik, és az ablakon keresztül véd-

telenné válik a ház.

A ragasztott biztonsági üveg a 

behatás ellenére nem esik szét 

szilánkokra.

 

KILINCSEK

Fehér  
díszkilincs
Cikksz. 33896

Standard kilincs 
Alu natúr
Cikksz. 33899

Acél  
díszkilincs
Cikksz. 34615

Bruxelles 
díszkilincs
Króm, 
szatinált
Cikksz. 34592

Díszkilincs 
nyomógombbal
Cikksz. 33885

Zárható kilincs 
Réz
Cikksz. 33886

Atlanta díszkilincs
Polírozott réz
Cikksz. 34750

Athinai díszkilincs  
Polírozott réz
Cikksz. 34595

Bruxelles díszkilincs
Polírozott réz
Cikksz. 34591

Athinai 
díszkilincs  
Króm/
nemesacél, 
matt
Cikksz. 34596

Díszkilincs 
Polírozott réz
Cikksz. 34597

Athinai 
díszkilincs 
alu-acél
Cikksz. 34594

Bruxelles 
díszkilincs
Polírozott réz/
króm
Cikksz. 34590

Amsterdam 
kilincs
Alu natúr
Cikksz. 36416

G80 kilincs
Cikksz. 36423

G80 kilincs
Cikksz. 36404

G80 kilincs
Cikksz. 36400

Secustik kilincs 
G80
Cikksz. 36431
(csak KF 500)

Dallas kilincs
Cikksz. 36426

G80 kilincs
Cikksz. 36475

Dallas kilincs
Cikksz. 36412

Softline kilincs
Cikksz. 32170
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   MŰSZAKI ADATOK 

 Design Időtlen funkcionalitás

  A lekerekített belső megjelenés 

tökéletes harmóniában van a rusz-

tikus külső designnal

 Hőszigetelés 2-rétegű üvegezéssel alapkivitel-

ben (Ug = 1,1 W/m2K) 

 Uw = 1,3 W/m2K

 Zajvédelem Hangszigetelés 34 dB 

 Rendszerleírás 68 mm-es beépítési mélység

  Alap biztonsági fokozat alapkivitel-

ben

   3-szoros tömítési rendszer

   5-kamrás rendszer

  Kiválóan véd csapó eső ellen 

és nagyon jól tömít

PINCEABLAKOK

Két üvegváltozattal: 

Bevonatos szigetelőüveg és 

Ornament 504.

KAZÁNABLAKOK

Különleges fejlesztés tűzgátló 

profi lokkal és ráccsal a zárt ab-

lak melletti folyamatos szellőzés 

érdekében. 

PINCEABLAKOK EGÉR 

ELLENI VÉDŐRÁCCSAL

A pinceablakok könnyen 

felszerelhető fehér védőráccsal 

is rendelhetők.

PINCEABLAKOK

SZABVÁNYOS MÉRETEK 

(= RAKTÁRON LÉVŐ MÉRETEK)

Szélesség x magasság (mm)

 Falnyílás Tok külső méret

   800 x  500 780 x 480

  800 x  600 780 x 580

 1000 x  500 980 x 480

 1000 x  600 980 x 580

 1000 x  800 980 x 780

 1000 x 1000 980 x 980

Felszereltség



Felületek és színek: ABLAK BELSŐ OLDAL

* KF 410 és KV 440 

esetében kérhető studio 

és home pure designban

** KF 410, KF 200 és KV 

440 esetében kérhető 

home soft és ambiente 

designban

*** Csak KF 200 esetében

A nyomdai és gyártástechnológiai adottságok következtében színeltérés 

adódhat az ablakkatalógusban látható képek és az eredeti termékek 

között. Az Internorm [1st] window partner szívesen megmutatja Önnek az 

eredeti színmintát is.

fehér műanyag

Felületek és színek: ABLAK KÜLSŐ OLDAL

Dekorfóliák*

Nemes fehér**

Krémfehér***

Oregon Decor**

Sötétszürke*

Aranytölgy**fehér műanyag

M
Ű

A
N

YA
G

Minden standard szín rendkívül 

időjárásálló kivitelben, kivéve M916 

(homlokzati minőség)

A
LU

M
ÍN

IU
M

 B
O

R
ÍT

Á
S

HM304

HM605

HM716

HM768

M916

HM735

HM704

HM906

HM817

HM803

HM907

HM113

FI500

FI501

FI504

FI502

FI503 FI508

FI509

FI505

FI507

FI506

LA600

LA601

LA602

FI916

FA

Standard színek, lucfenyő, 
lazúros

Standard szí-
nek, lucfenyő, 
fedő

Standard színek, 
vörösfenyő, 
lazúros

lucfenyő fafajta vörösfenyő fafajta

M
Ű

A
N

YA
G
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Intenzív színoptika, 

ugyanakkor színelté-

rés lehetséges.

HDS

HDS07

HDS06

HDS05

HDS04

HDS03

HDS02

HDS01

HDS08

Fémdekor

DM01
sötétzöld

DM02
szürke

DM03
sötétszürke

Nemesacél

EL01 matt rozsda-
mentes acél optika

EL02 fényes ozsda- 
mentes acél optika

Az Internorm RAL színválaszték (homlokzati minőség) számtalan kialakítási lehetőséget kínál.

Érvényes az alumíniumra kívül és a fára belül.

Fadekor

HDH17 
világosszürke

HDH14 
világosbarna

HDH12 
középbarna

HDH13 
sötétbarna

A HDH színek valódi fa 

megjelenést kölcsönö-

znek a kézzel készített, 

strukturált bevonato-

knak köszönhetően, 

ugyanakkor színeltérések 

lehetségesek.

HF916

HF735

HF704

HF716

HF768

HF113

HF817

HF304

HF605

HFM01

HFM02

HFM03

HFM05

HFM04

HFM21

HFM22

HFM14

HFM13

HFM12

HFM11

hirest színek

A HF (rendkívül időjárásálló finoman strukturált), a HFM (rendkívül 

időjárásálló finoman strukturált fémes), a HM (rendkívül időjárásálló 

standard színek) és a HDH (rendkívül időjárásálló fadekor színek) 

felületi kivitelek esetében különleges, rendkívül időjárásálló porszórt 

bevonatot alkalmazunk.

KÜLÖNLEGES SZÍNEK

Felszereltség
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Tippek

HASZNOS  
SEGÍTSÉG
SZAKÉRTŐ TIPPEK  
AZ INTERNORMTÓL.

Újépítésnél vagy felújításnál a minimális energia-

igény a cél maximális kényelem mellett. Sokszor 

azonban nehéz áttekinteni az ajánlatok dzsungelét.

 

Bízza magát szakértőkre, például az Internorm [1st] 

window partnerekre. Hozzáértő tanácsadást és mi-

nőségi beépítést garantálnak Önnek. Az ablakvá-

sárlás előtt egy kis segítséget nyújthat az általunk 

összeállított ellenőrzőlista. 

 

Ezen kívül hasznos tippeket találhat itt a követ-

kezőkről:

· Energiahatékony építkezés

· Zökkenőmentes felújítás

· A tökéletes szerelés

· Hőszigetelés és zajvédelem

· Passzívházak
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ÚJÉPÍTÉS
ENERGIAHATÉKONY ÉPÍTKEZÉS.

Nemcsak a passzívházak segítenek az energiatakarékosság-

ban. A hagyományos házépítésben is nagyon sok energia 

és CO
2 
takarítható meg. Ennek feltétele a megfelelő know-

how. A kompetens Internorm [1st] window partnerek szívesen 

adnak tanácsot.

Az energetikai tanúsítvány

Az EU-ban 2006 óta kötelező az újépítésű házak esetében 

az energetikai tanúsítvány készítése. Ez egyfajta típusbizony-

lat a házról, mely értékes információkat tartalmaz, mint az 

energiaszükséglet, a hőveszteség az egyes alkotóelemeken 

és a szellőzésen keresztül, a kinyerhető napenergia mértéke, 

valamint az épület fűtési terhe. A ház későbbi átépítése vagy 

felújítása szempontjából ezek az adatok nagyon értékesek a 

különféle eljárások számításaihoz. Az energetikai tanúsítvány 

legfontosabb mutatószáma az úgynevezett energetikai 

mutatószám. Egy általános összehasonlító értéket mutat az 

épület burkolatának termikus minőségének megítéléséhez, 

és megmutatja a ház lakóterületének egy négyzetméte-

rére eső éves fűtési energiát. Az energetikai mutatószám 

mértékegysége a kWh/m2a.

Ablakméret és tájolás

A napsütés ideális kihasználásához igyekezzen az ablakokat 

déli, nyugati vagy keleti irányba tájolni. A nagyméretű ablakfe-

lületek – déli irányba tájolva – jó energiamérleget teremtenek, 

fényt és életet visznek a lakótérbe. A szobák túlmelegedé-

sének elkerülése érdekében már a tervezés időszakában 

fi gyelembe kell venni az árnyékolók beépítését. Ezen felül 

rovarvédő rendszerek is integrálhatók.

TIPP

Mitől tökéletes egy ablak

Szeretnénk megkönnyíteni Önöknek saját elképzeléseik megvalósítását, hogy – az új fényforrásoknak, az ablakoknak 

köszönhetően is – igazán otthon érezhessék magukat! Tájékozódásként használják ellenőrző listánkat a 116. oldalon.

Tippek
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FELÚJÍTÁS
SZABADULJON MEG RÉGI ABLAKAITÓL.

A régi ablakok a ház leggyengébb láncszemei. A régi és 

rosszul szigetelt ablakok miatt huzat, zajterhelés és magas 

fűtésköltségek keletkeznek. Különösen a régebbi házak 

dobják ki szó szerint az ablakon az energiát. Egy ház hő-

energiájának 25-30%-a ugyanis az ablakokon át veszik el. 

Leginkább érintettek az 1990-es évek közepén készült 

épületek, melyekben főként bevonat nélküli kétrétegű 

szigetelőüveget, illetve részben akár egyrétegű üvegezést 

is beépítettek. Az ilyen elavult kivitelek magas hőveszteség-

gel járnak. Ennek következménye pedig a szükségtelenül 

magas fűtésköltség.

Tetten ért fűtésköltség?

A háromrétegű szigetelőüvegezéssel például évente akár 

900 liter fűtőolaj is megtakarítható egy házban. Az Inter-

norm ezért fejleszt iránymutató, energiahatékony ablakmeg-

oldásokat, melyek már számos passzívház tanúsítványt is 

megszereztek. 

 

Jobb energiahatékonyság a kiváló hőszigetelésű 

Internorm ablakokkal

Az ablakcsere maradandó értéket teremt, és éveken át javít-

ja az életminőséget. Ezért kell a minőségre adó felújítóknak 

elsősorban a márkabiztonságra – made in Austria – fi gyel-

niük. Csak a márkás ablakok tartják be hosszú távon az ígé-

reteket, azaz szállítanak pontos méretű és egyedi ablakokat,  

ill. biztosítanak energiamegtakarításokat. Mindezt kiváló 

hőszigeteléssel, gazdaságosan és környezettudatosan.

TIPP

A háromrétegű szigetelőüvegezéssel például évente akár 900 liter fűtőolaj is megtakarítható egy házban. 

Hőszigetelő üvegezés alkalmazásával a megtakarítás tovább növelhető.

Tippek



LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE  
A TÖKÉLETES FELÚJÍTÁSÉRT
1. lépés: Energetikai tanúsítvány 

Az energetikai tanúsítvány az autó törzskönyvéhez hason-

lítható. A ház számos, érdekes mutatószámát tartalmazza, 

mint például a fűtési energiafogyasztást. 

2. lépés: Felújítási javaslat 

A zökkenőmentes felújítás optimális feltételeit a nagy 

tapasztalattal rendelkező generálkivitelezők kínálják, mint 

például a tervezőirodák, építőipari kivitelezők és építészek. 

Beszélje meg elképzeléseit, és készíttessen felújítási javas-

latot. Ennek tartalmaznia kell egy durva költségvetést és a 

részletes, műszaki leírást.

3. lépés: Ajánlatok bekérése 

A felújítás megkezdése előtt pontos költségvetést kell ké-

szíttetnie. Biztonság kedvéért tervezzen be egy kb. 10%-os 

tartalékot is. Az optimális finanszírozás érdekében javasoljuk, 

hogy tájékozódjon a regionális támogatásokról is. 

4. lépés: Támogatások 

Az állam és a tartományok különböző módon támogatják 

a hőtechnikai felújítást. Legjobb, ha a helyi önkormány-

zatnál vagy a generálkivitelezőnél érdeklődik a különböző 

lehetőségekről.

5. lépés: Kivitelezés 

Legjobb, ha a felújítást egy szakképzett generálkivitelezőre 

vagy tervezőirodára bízza. Ők zökkenőmentes végrehajtást 

garantálnak Önnek. Különösen a részletek (pl. ablakcsat-

lakozások) esetében van szükség megalapozott tudásra a 

későbbi hiányosságok elkerülése érdekében. Bízza magát 

az Internorm [1st] window partnerekre.

6. lépés: Lezárás 

Az elkészülés után a generálkivitelezővel együtt történő 

átvételre kell sort keríteni. Ellenőrizze az elvégzett felújítást, 

és állíttasson ki új energetikai tanúsítványt. 
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Gyors, tiszta és egyszerű. Így zajlik a felújítás az Internorm partnereinél.

 EGYSZERŰEN Az Internorm partner felkeresi Önt az otthonában, megvizsgálja az épületet, leméri az  

 ablakokat és Önnel együtt pontos időtervet alakít ki.  

 Az ablakokat ezután pontosan az Ön elképzelései és kívánságai szerint gyártjuk le.

 PONTOSAN Rendelését természetesen kompletten és a megállapodott határidőre szállítjuk le.

 TISZTÁN A felújítás során különösen nagy hangsúlyt fektetünk a tisztaságra. Ezért a munka  

 megkezdése előtt minden környező felületet letakarunk, és a függönyöket eltávolítjuk.

 GONDOSAN Régi ablakait óvatosan bontjuk ki. Különösen a környező fal sértetlenségére ügyelünk.

 ABLAKRÓL ABLAKRA Az ablakok cseréje gyors egymásutánban történik.

 TÖMÍTETTEN A helyes beépítési csatlakozás és az optimális csatlakozófuga biztosítja a szükséges  

 tömítést az ablak és a fal között.

 KITAKARÍTVA A szerelés végeztével kitakarítunk és eltávolítjuk a takarófóliákat.

 ELLENŐRIZVE Ezután a beépítő csapat Önnel együtt ellenőrzi az ablakok teljes működőképességét.  

 Lezárásként karbantartási és ápolási tanácsokat adunk.

1

2

3

4

6

7

8

1 2 3 4

6 7 85

AZ INTERNORMNAK KÖSZÖNHETŐEN AZ 
ABLAK CSERE SZINTE ÉSZREVÉTLENÜL ZAJLIK.

Tippek

5



BEÉPÍTÉS
A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉST MINŐSÍTETT BEÉPÍTŐK GARANTÁLJÁK. 

Gondoskodunk róla, hogy az ablakokat, ajtókat és nagy 

felületű elemeket kizárólag képzett és  minősített beépítők 

építsék be, mivel az ablakok szakszerű beépítése a kifo-

gástalan működés és tartós használati érték előfeltétele. 

Éppen a csatlakozási területeken alakulhat ki erős 

hőveszteség. A gyakorlat azt mutatja, hogy éppen ezen a 

területen jellemző a harmatképződés és a penészedés.

A megfelelő szállítási eszközökkel és egy daru segítsé-

gével a nagyméretű ablakok is szinte bárhova beépíthetők. 

Szakképzett és különlegesen képzett beépítőink kompetens 

tanácsokkal segítik az egyéni architektúra kialakítását, és a 

legteljesebb megelégedésére kivitelezik ötleteit.
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ÁPOLÁS
RENDSZERES KARBANTARTÁSSAL ÉS ÁPOLÁSSAL ABLAKAI TARTÓSAN  
SZÉPEK MARADNAK.

Az Internorm termékek kiváló minőségben készülnek, és 

hosszú élettartamot garantálnak. Rendszeres karban-

tartással és ápolással ablakai és ajtói tartósan szépek 

maradnak, és növekszik az élettartamuk.

Javasoljuk, hogy szakképzett munkatársainkkal végeztesse 

el Internorm termékeinek éves karbantartását. Ez magában 

foglalja az ablakok beállítását, a vízkivezetők tisztítását, a 

vasalatok olajozását és elhasználódásának ellenőrzését, a 

tömítések tisztítását és repedésmentességének ellenőrzé-

sét. Természetesen Ön is tisztíthatja az Internorm terméke-

ket. Számos ápolószert kínálunk ehhez. Ezeket az infor-

mációs füzettel együtt megtalálja az Internorm [1st] window 

partnereknél, vagy az Internorm online ápolószer áruházá-

ban a www.internorm.com címen.

Intenzív 
tisztítószer

Dekor tisztító Powder-PolishVasalat ápoló Vasalat olaj Tömítés ápolószer Eloxal-Polish

Tippek



Dobratsch-i alpesi ház 2.143 m, Transform Architekten ZT-GmbH, Günter Weratschnig építész-

mérnök

HŐSZIGETELÉS
ENERGIAHATÉKONY. JÓTÉKONY. MELEG.

A kiváló hőszigetelésű ablakrendszerek kellemes, meleg 

atmoszférát tartanak a négy fal között. A napsugárzás 

hasznosítását szolgáló speciális bevonatnak köszönhetően 

ingyenes kiegészítő fűtést biztosítanak a hideg évszakok-

ban.

Mivel egy házban az energia kb. 25 – 30 %-a az ablakokon 

keresztül elveszhet, az ablak hőszigetelése nagyon fontos. 

Megfelelő tervezéssel, az ablakfelületek helyes elrendezé-

sével (nagy ablakfelületek déli irányba) egy épület energia-

egyensúlya döntően befolyásolható. Az ablak hőszigetelése 

függ a tok alapanyagtól, a szigetelőüvegtől és az ablak 

tömítettségétől. Az ablak szigetelő tulajdonságainak mu-

tatószáma az U érték. Minél alacsonyabb a számérték, 

annál jobb a hőszigetelés. Az U érték tovább javítható 

kiegészítők felszerelésével, mint például a redőnyök és a 

zsalugáterek.   

Padlás ill. tető

25 – 30 %

Ablakok

25 – 30 %

Külső falak

25 – 30 %

Pince födém

10 – 20 %

Egy rosszul szigetelt épület lehetséges összes hővesztesége
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HANGSZIGETELÉS
NYUGODT. KELLEMES. HALK.

A zaj kellemetlen, és bizonyos intenzitás és időtartam 

esetén rossz hatással van az emberi szervezetre. A zaj 

észlelése légnyomás ingadozás által történik, melyet az 

emberi fül felvesz és az agy felé továbbít. 

Az ablakok hangszigetelését decibelben mérik. Minél maga-

sabb a számérték, annál jobb a hangszigetelés. A hangszi-

getelés megadja, hogy az eredeti hangenergiából mennyit 

enged át az ablak. 

10 dB-es hangszigetelés esetén az eredeti hangenergia 

1/10, 20 dB esetén 1/100, 30 dB esetén pedig 1/1000 

stb. része jut át. Az emberi fül a 10 dB-es csökkenést a 

hangerő feleződésének érzékeli. Az ablak hangszigetelése 

függ a tok alapanyagtól, a szigetelő üvegtől, az ablak és a 

falcsatlakozás tömítettségétől.

HANGERŐ ZAJHATÁS ZAJTÍPUS

10 dB
nagyon halk

gombostű

20 dB levelek zaja, óra

30 dB

halk

suttogás

40 dB halk beszéd

50 dB lakóövezeti utca, madarak

60 dB
hangos

beszéd, rádió

70 dB hangos beszéd, utca

80 dB
nagyon hangos

erős forgalom

90 dB kiabálás, dudálás

100 dB

elviselhetetlen

körfűrész

110 dB légkalapács

120 dB sugárhajtású repülőgép

> 150 dB robbanás, rakéta

 

Tippek



PASSZÍVHÁZ

A passzívházban az ablakok kétféle szempontból játszanak 

fontos szerepet. Egyrészt az energiaveszteség a nagy üveg-

felületek ellenére csökken, másrészt az ablakokon keresztül 

lehetőség van a napsugárzásnak köszönhetően hőenergi-

át nyerni. Az Internorm innovatív ablakai mintaszerűen 

teljesítik ezt az első pillantásra ellentétesnek tűnő, kettős 

szerepet, így hőszigetelő üvegezés esetén, passzívházak-

ban alkalmazhatóan, akár a 0,4 W/m2K Ug érték is elérhető. 

A passzívház ablakok konstrukciójához tehát a követ-

kező alapelvek elengedhetetlenek: 

· kiváló hőszigetelésű üveg

· kiváló hőszigetelésű tok

· hőtechnikailag optimalizált szélcsatlakozás

· szakszerű, hőtechnikailag optimalizált beépítés

A passzívházak legfontosabb tulajdonságai

Az egyik fő jellemző a meglévő energia aktív felhasználása, 

ahol az alapelv a hőveszteségek minimalizálása és ezzel 

együtt a hővisszanyerés optimalizálása. A passzívház építé-

si szabvány elérése érdekében ugyanakkor nem elegendő 

egyszerűen a passzívházban felhasználható összetevők 

összeállítása, az egész több mint a részek összege. Az 

egyes komponensek közötti kölcsönhatások integrált terve-

zést tesznek szükségessé, hogy végső soron a következő 

három követelményt teljesítsék: 

· Fűtési hőszükséglet < 15 kWh/m2a

· Primer energiaszükséglet (fűtés/melegvíz/háztartási 

készülékek) < 120 kWh/m2a 

· Nyomáspróba alatti légcsere n50 < 0,6 h-1, azaz 50 Pa 

nyomáskülönbség mellett a légcsere mértéke nem ha-

ladhatja meg óránként az épület belső légköbméterének 

60%-át

PASSZÍVHÁZ ABLAKOK: KETTŐS FUNKCIÓ.

to
n

n
a
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O

2
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v

Fűtési hőigény és CO
2 
kibocsátás évente

tonna CO2 / év

régi épület alacsony energia- 
felhasználású ház

passzívház

kWh/m2a

k
W

h
 /
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2
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A passzívház működése egy tömített, nagy hőszigetelésű 

borításon és hővisszanyerő, ellenőrzött szellőztetésen alapul. 

Ezeknek kulcsszerepe van. Gondoskodnak a higiénikus 

levegőről, és ott vezetik el a nedvességet és a szagokat, ahol 

azok keletkeznek. Ha ezt ablakon át történő szellőztetéssel 

akarnánk elérni, akkor a fellépő hőveszteség nagyobb lenne, 

mint a teljes fennmaradó hőigény. A kontrollált szellőztetés 

ezért elengedhetetlen a passzívházakban. Jelentősen csök-

kenti a szellőztetésből adódó hőveszteséget, mivel az elhasz-

nált levegő energiáját a friss levegő előmelegítésére hasz-

nálják. Ez hagyományos szellőztetéskor visszavonhatatlanul 

elveszne. A friss levegő a lakó-, háló- és gyermekszobákban 

lép be a házba, az elhasznált levegőt pedig konyhából, a 

fürdőből és a WC-ből szívják el, hogy a házban ne terjedhes-

senek el a szagok.

A KF 410 műanyag, illetve műanyag/alumínium ablak, 

valamint a HF 310 fa/alumínium ablak már alapkivitelben 

is kiválóan alkalmas a passzívházakba történő beépítésre. 

Az ift Rosenheim és a Grazi Műszaki Egyetem független 

intézményei vizsgálták be és tanúsítják passzívházban való 

felhasználhatóságukat.

Dobratsch-i alpesi ház 2.143 m, Transform Architekten ZT-GmbH, 

Günter Weratschnig építészmérnök

Tippek



Az ablakvásárlás okai  Újépítés           Felújítás

Milyen létesítményről van 
szó

 egy vagy többcsaládos családi ház    passzívház

 alacsony energiafelhasználású ház

A tok alapanyagának 
kiválasztása

 fa/alumínium    műanyag/alumínium

 műanyag/alu és fa/alu kombináció  műanyag

Az ablakok kialakítási 
lehetőségei

 formák (négyszögletes, íves, srég konstrukció, egyedi gyártmányok 

stb.) 

 fix elemek

 ablakosztás: egy- vagy többszárnyú, felülvilágító

 színek (minden RAL szín, fadekor, fémdekor, nemesacél színek,  

faszínek stb.)

 üveg 

 osztólécek (osztás, típusok stb.)

 kilincsek

Nyitástípusok  bukó-nyíló   toló 

 nyíló  harmonika toló

 bukó  zárható ajtók

 fix üvegezésű  kifelé nyíló ajtók

 emelő-toló

Termékek az ablakhoz 
kapcsolódó témakörökben

 beépített árnyékoló és belátás elleni védelem = kapcsolt szárnyú ablak

 árnyékoló és belátás elleni védelem (redőny, raffstore, zsalugáter, 

belső reluxa, napelemes reluxa, pliszé, Duette®)

 rovarvédelem

 betörés elleni védelem

 további felszereltség, mint pl. gyermekbiztos zár, lépésvédő profil, 

becsapódás elleni védelem, biztonsági üveg stb. 

 díszkilincsek

 ház bejárati ajtók

Hőszigetelés  energianyerési potenciál: a kiváló hőszigetelésű ablakoknak 

köszönhető fűtésköltség megtakarítás az Internorm energiamegta-

karítási kalkulátorral a www.internorm.com oldalon egyszerűen és 

gyorsan kiszámítható 

 Passzívház kompatibilis hőszigetelés UW ~ 0,8 W/m2K

 alacsony energiafelhasználású házakkal kompatibilis hőszigetelés  

UW = 0,8 - 1,0 W/m2K

 kimagasló hőszigetelés UW = 1,0 - 1,2 W/m2K 

 Standard kivitel UW = 1,2 - 1,3 W/m2K-ig

Hangszigetelés  magas zajszint (pl. repülők és vonatok zaja, nagy forgalmú utcák) 

esetén RW = 40 dB-nél jobb hangszigetelésre van szükség

 közepes zajszint (pl. normál forgalmú utcák, nagyobb távolság a 

zajforrásoktól) esetén RW = 36 - 39 dB hangszigetelésre van szükség

 alacsony zajszint (pl. vidéki lakóövezet, a természetben) esetén  

RW = 32 - 35 dB hangszigetelésre van szükség

ABLAKVÁSÁRLÁSI ELLENŐRZŐLISTA
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Milyen jellegű szellőzést 
szeretnék?

 tartós szellőzés motoros működtetéssel vagy anélkül

 teljesen integrált szellőzés

 résszellőzés 

 kézi ablaknyitás (bukó/nyíló)

Az ablak beépítése  szakképzett beépítés a technikai szabályoknak megfelelően (pl. 

ÖNORM, RAL stb.)

 a beépítés megtervezése a technikai szabályoknak megfelelően –  

az Internorm [1st] window partnerrel együttműködve

Ápolás és karbantartás  karbantartási szerződés szakképzett Internorm [1st] window partnerrel

 saját erős karbantartás

 az Internorm ápolási, karbantartási és garanciális útmutató betartása

Ablak ajánlatok:
Összehasonlításkor 
mindig vegye figyelembe a 
következőket

 ablakméretek  hő- és hangszigetelési-

 üvegezés  értékek (tanúsítványok szerint)

vasalatok  tömítések száma

 beépítési mélység  design kivitel 

 tartozékok  minőségjelzés

 felületkialakítás  integrált technológiák

Garanciális szolgáltatások  profilokra (elszíneződés, repedések, szigetelő üvegek párásodása)

 felületekre

 üvegezésre

 működésre

 az ablakgyártó stabilitása, kiszámíthatósága

 márkatermék, mint biztosíték

Milyen szolgáltatásokat 
várok el?

 ablakok lemérése

 részletes, átlátható ajánlat ábrákkal

 beépítés

 karbantartás

 egyéb

Vegye figyelembe a 
következőket

 regionális építési előírások 

 esetleges kialakítási előírások betartása

 támogatások

 szállítási idők

Ár/szolgáltatás arány 
személyes igények 
szempontjából

 kidolgozás minősége

 széles körű garanciák és hosszú élettartam

 maximális energiahatékonyság – optimális hőszigetelés – csekély 

fűtésköltség

 klímavédelem: csekély CO
2
 kibocsátás a kiváló hőszigetelésnek 

köszönhetően

 betörés elleni védelem

 egyszerű ápolás és karbantartás

 költségkímélő ápolás és karbantartás

 a beruházás gyors megtérülése

 több évtizedes értékmegőrzés

w

Tippek



118 I 119    



A vállalat

IRÁNYMUTATÓ

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKEK 
IGÉNYES ÜGYFELEK SZÁMÁRA.

Vállalatunk szakképzett munkatársai minden nap 

minőségre vonatkozó ígéreteink betartásán munkál-

kodnak. Magától értetődő számunkra a termékmi-

nőség folyamatos ellenőrzése és dokumentálása. 

A vállalaton belüli, modern és kiválóan felszerelt 

vizsgáló központunk segítségével minden összetevőt 

a technika legfrissebb állása szerint ellenőrzünk.

 

Az Internorm minőségbiztosítás azonban nem ér vé-

get, mikor a termék elhagyja a gyártóüzemet. Csak 

akkor vagyunk elégedettek, ha az ügyfél pontosan 

megkapja a terméket, és elégedett a szolgáltatá-

sunkkal.

 

Kifinomult logisztikai koncepciónk garantálja a teljes 

megrendelés megbízható és pontos kiszállítását a 

megbeszélt időpontban.



A 98%-OS ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉGI MUTATÓ IGAZOLJA 
A KOMPETENS TANÁCSADÁST ÉS VEVŐSZOLGÁLATOT.

A tanácsadás új ablak- és ajtóvásárlás esetében bizalmi kérdés, hiszen olyan beruházásról 

van szó, melynek sokáig szolgálnia kell Önt.

Az Internorm ezért fektet nagy hangsúlyt az Internorm partnerek képzésére. Teljes körű ki-

szolgálást nyújtanak Önnek a professzionális tanácsadástól a tiszta beépítésen át egészen  

a tökéletes, vásárlást követő szolgáltatásokig. 

Az Internorm nemcsak elégedetté, hanem elragadtatottá szeretné Önt tenni.

[1st] window partnerek, mint szolgáltató márka

A tanúsított Internorm partnervállalatoknak tíz Customer Care alapkövetelményt kell teljesí-

teniük. Ezt egy külső ellenőrző intézet általi folyamatos ügyfélelégedettségi felmérés ellen - 

őrzi és fejleszti.

[1st] WINDOW PARTNEREK
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Gondoskodunk arról, hogy Ön kényelmesen elérhessen bennünket, és hogy egy 

Önnek megfelelő időpontot megbeszélhessünk.

Bemutatótermünkben Ön kellemes környezetben jó áttekintést kap a termékekről.

Mi komolyan vesszük Önt mint ügyfelet; mindig barátságosak és előzékenyek  

vagyunk, figyelembe vesszük egyéni igényeit.

Szakszerű termék- és szolgáltatási tanácsadással megkönnyítjük Önnek a döntést. 

Ezenkívül ajánlatot teszünk Önnek hasznos kiegészítőkre is.

Az árajánlat a megígért időpontra elkészül, és pontosan megfelel a tanácsadás 

során megbeszélteknek.

Az árajánlat könnyen áttekinthető, közösen megbeszéljük, az esetlegesen felmerülő 

kérdések megválaszolásra kerülnek.

A megrendelt termékeket a megbeszélt időpontban hiánytalanul és kifogástalan 

állapotban kiszállítjuk és szakszerűen beépítjük.

A munkálatot kíméletesen, tisztán és rendet tartva végzi el egy megbízható, 

szakértő beépítő csapat.

A beépítést követően megfelelő időn belül kapcsolatba lépünk Önnel, hogy 

meggyőződjünk elégedettségéről.

Azonnal és segítőkészen reagálunk kérdéseire és kéréseire.

AKKOR VAGYUNK ELÉGEDETTEK,  
HA SIKERÜLT ÖNT ELRAGADTATOTTÁ  
TENNÜNK.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A 10 CUSTOMER CARE ALAPKÖVETELMÉNY

A vállalat



GARANCIÁK
GARANTÁLTAN HOSSZÚ TÁVON  
ÉLVEZHETI INTERNORM ABLAKAIT.

Európa vezető és legnagyobb ablak- és ajtómárkájaként 

az Internorm 80 éves tapasztalatra tekinthet vissza az 

iránymutató, rendkívül megbízható és hosszú élettartamú 

ablakok és ajtók gyártása terén. Ezt garantáljuk Önnek.
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Garancia

 Időjárásállósági garancia, fehér műanyag ablak- és ajtóprofilok termé-

szetellenes elszíneződése és felületi repedezése ellen, kivéve a sarok-

illesztéseket.

 Időjárásállósági garancia, beltéri fóliabevonatos műanyag ablak- és 

ajtóprofilok természetellenes elszíneződése és felületi repedezése ellen, 

kivéve a sarokillesztéseket.

 Eloxált és porszórt felületű alumínium ablak- és ajtóprofilok felületének 

természetellenes elszíneződése és repedése ellen.

 Hőszigetelő üvegeknél az üvegtáblák közötti párásodás ellen.

 A fa, hőszigetelő hab és aluprofil kompozit funkciójára minden Inter-

norm fa/alumínium ablakrendszer esetében az Internorm beépítési és 

karbantartási irányelvek betartása esetén.

 A szigetelőüvegek az ablakprofilokkal való ragasztására és szigetelésére 

minden Internorm fa/alumínium ablakrendszer esetében az Internorm 

szerelési és karbantartási irányelvek betartása esetén.

 A ragasztott álosztókra.

Garancia 5
ÉV

 A PVD bevonatos bejárati ajtókilincsekre korrózió ellen, ha nincsenek 

mechanikus sérülések.

 Ajtóbetétek felületének természetellenes elszíneződése és repedése 

ellen. A szennyeződés miatti felületi optikai változásokra nincs garancia. 

10
ÉV

Garancia

 Időjárásállósági garancia, műanyag redőnyprofilok természetellenes 

elszíneződése és felületi repedezése ellen.

 Eloxált és porszórt felületű alumínium redőny és reluxa profilok felületé-

nek természetellenes elszíneződése és repedése ellen.

 Az ablak- és ajtóvasalatok működésére az Internorm beépítési és 

karbantartási előírásainak betartása esetén.

3
ÉV

Biztosí-

ték

Ezen kívül az Internorm jótállást biztosít arra vonatkozólag, hogy az Inter-

norm termékek szakembereink által ismételten olyan állapotba hozhatóak 

(eredeti alkatrészek nem kötelezőek), hogy azok teljes működőképessége 

30 éves időtartamig biztosított, ill. megmarad. Ez abban az esetben érvé-

nyes, ha a tokkonstrukció (tok és szárny) nem szenved károsodást. A 30 

éves időtartam a gyártási dátummal kezdődik.  

Ezek a működőképesség fenntartásához szükséges szolgáltatások, 

ill. anyagok, munkaidő stb. az aktuálisan érvényes költségarányoknak 

megfelelően kerülnek leszámlázásra.

30
ÉV

Garanciák / Kivonat: Garanciális rendelkezéseink teljes szövege, a pontos garanciális feltételek, és hogy mit kell tenni garanciális esetben, megtalálható az Internorm 

„Ápolás, karbantartás és garanciák“ című füzetében. A füzetet az Internorm termékek kiszállításakor adjuk át. Ezen kívül minden Internorm [1st] window partnernél 

megtekinthető és beszerezhető.  

GARANCIÁK

   A vállalat
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A műszaki változtatások, a szedési és nyomdahibák joga fenntartva.

Az Internorm International GmbH ARA licencpartner:

Licencszámunk: 4477

IMPRESSZUM

Kiadó: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Fotók: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee 

Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Internorm International GmbH, A-4050 Traun 

Összeállítás és tördelés: Internorm International GmbH, A-4050 Traun 

Nyomda: Prime Rate Kft., H-1044 Budapest, Megyeri út 53.

Osztrák állami címer Ausztria minőségjelzés TÜV Rosenheimi Ablaktechnikai 
Intézet

CE jelölés

Minergie® 
tanúsítvány 

Osztrák Környezet-
modellezési Társaság

Tanúsítvány a fenntartható 
erdőgazdálkodásért

KlimaHaus 
tanúsítvány

Energy Globe díj
(Schiestlhaus projekt)

Osztrák Passzívház Érdek-
közösség

Trauni Klímaszövetség 
Közössége

RAL minőségjelzés Grazi Műszaki 
Egyetem

Közlekedési, Innovációs 
és Technológiai Szövet-

ségi Minisztérium

Plus X Award

hazai és NEmzEtkÖzi taNúsÍtváNyok igazolják tErmékEiNk 
kiEmElkEdő miNőségét. 

Know-how-nk a biztosíték arra, hogy Ön a legjobb szolgáltatást kapja a pénzéért. Az Európa-szerte iránymutató minőséget 
a legmodernebb gyártóüzemek és a legszigorúbb minőségellenőrzés garantálja. 
Ezt igazolják a független, európai tanúsító intézmények által adott minőségjelzések.



www.internorm.com

Ingyenes Internorm ablaktelefon (Ausztria és Németország): 00800/11 111 111
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INTERNORM KÉPVISELET: 

Internorm Ablak Kft. 

H-2040 Budaörs, 
Nyugati u. 10300/13.
Tel: +36/23/920-100
E-mail: internorm@internorm.hu

www.internorm.hu


