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INHALT

ERŐS CSALÁDI VÁLLALAT VAGYUNK!

Az Internorm több mint 85 éve családi vállalkozás, amely 
egyszemélyes lakatosműhelyből a legnagyobb nemzetközi 
ablakmárkává nőtte ki magát.  

Eddig több mint 23 millió ablak- és ajtóegység – 100 % „Made in Austria“ – 
hagyta el trauni, sarleinsbach-i és lannach-i üzemeinket. Családi 
vállalkozásunk a műanyag ablakok születésétől fogva a fa/alumínium
ablakok gyártásán át egészen a mai high-tech és high-design innovációkig 
mértékadónak számít Európa-szerte. A folyamatos technológiai fejlesztés 
és az új, innovatív ötletek tesznek minket a szakma éllovasává.

1.800 szakértő munkatársunk Európa-szerte szenvedéllyel és 
találékonysággal szenteli magát a részleteknek. 21 országban több
mint 1.300 forgalmazó partner segítségével tökéletes termékminőséget 
és kiváló szolgáltatást garantálunk Önnek.

EURÓPA  
NO.1 ABLAKMÁRKÁJA

A HARMADIK GENERÁCIÓ

(balról jobbra): 
Mag. Christian Klinger,  
Mag. Anette Klinger és  

DI (FH) Stephan Kubinger MBA.

Internorm gyárak (kizárólag ausztriai gyártás)

Internorm képviseletek

Internorm partnerek

Minden az Internorm mellett szól

BORÍTÓN: AZ INTERNORM ÉPÍTÉSZETI PÁLYÁZATÁNAK 2016-OS GYŐZTES ÉPÜLETE

Családi házak kategória győztese / RIED+ZRENNER architektur ZT Kft. / ablak HF 310, HS 330
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DESIGN STÍLUSOK

studio home pure home soft ambiente

Design stílusok
Az építészet finomságai

ABLAKOK ÉS AJTÓK AZ ÖN ÁLOMHÁZÁBA
 
Az építészet olyan sokszínű mint az emberek, akik ezekben élnek. Azonban nem csak az építési mód adja meg egy épület 
stílusát – az ablakok és az ajtók jelentősen kiemelik egy ház karakterét. 

Internorm ablakokkal és ajtókkal megvalósíthatja egyéni elképzeléseit otthonáról. Ehhez az Internorm a megfelelő megoldáso-
kat kínálja önnek. 

Hogy a forma-, szín- és anyagvariációk sokféleségében megtalálja azt az ablak- és ajtómegoldást, ami kielégíti az építészeti, 
designra és komfortra vonatkozó elvárásait, a következő Internorm designstílusok közül választhat: studio, home pure, home 
soft és ambiente.

A studio letisztult vonalvezetésű megjelenéssel bír. 
Ez az avantgárd, leegyszerűsített formavilág szakít 
a hagyományokkal. 

8. oldaltól

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

54. oldaltól

Az ambiente stílust hagyományos formavilág jellemzi, 
időtállóan klasszikus és elegáns. A fényűző összeállítás 
otthonos kényelmet teremt.

74. oldaltól

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

32. oldaltól
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studio

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 abla-

kok beleillenek otthonának stílusába. 

A túlnyomórészt síkban futó ablakok teljesen 

integrálhatók a falfelületekbe. Műanyag, műanyag/

alumínium és fa/alumínium alapanyagból rendel-

hetőek.

Élvezze az érdekes látványt a studio designstílus 

tanulmányozása közben!

TERVEZŐ:
Béres Attila
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NÉZETEK
studio

BELSŐ FELÜLETEK ÉS SZÍNEK

A fehér és a szürke árnyalatai, de a divatos vintage-look is a studio ablakok sajátja. Az Internorm a 
nagy színválasztékkal sokféle kialakítási lehetőséget kínál. Itt csupán a lehetőségek egy kis szeletét 
mutatjuk meg ajánlásként. Még több színt a 130. oldaltól talál. 

SötétszürkeFehér

FA 
lazúrozott és fedő  

alapszínekben

FA 
minden RAL színben

MŰANYAG / FA

Fehér

FI501FI916 LA600

 
RAL1013 RAL7040

FI500

FI509FI504 EI705 EI701

A studio ablakok hangsúlyos élei, ill. síkban futó 
szárnyai tökéletesen illenek az épület belsejének 
letisztult szerkezetébe. Az egyenes vonalú, lapos 
rozettás kilincsek remekül kiemelik a letisztult 
vonalvezetést.  

BELSŐ NÉZET

A képen látható fix üvegezések a belső oldalon is egy 
szinte tok nélküli beépítést tesznek lehetővé. A nagy felü-
letű üvegek, emelő-toló ajtók és üvegsarok-kialakítások 
kombinálásával megvalósítja a modern üvegépítészet 
csodáját. 

síkban futó

KILINCSEK

Az Internorm diszkrét, hangsúlyos élű kilincsei tökéletesen illenek az ablakok egyenes vonal-
vezetéséhez. Az éles sarkok ellenére a kilincsek jól illenek a tenyérbe. A nagyobb biztonságról  
a zárható és a Secustik-kilincsek gondoskodnak. Még több kilincset a 133. oldaltól talál. 

Standard G80
lapos rozetta

Dallas kilincsStandard G80 Standard G80
zárható 

Secustik-kilincs G80
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Fehér

M916 EL01 EL02

HM716HM735

HM906

HM113

HFM02 HFM03

NÉZETEK
studio

KÜLSŐ FELÜLETEK ÉS SZÍNEK

A studio designstílust a különféle szürke árnyalatok eleganciája uralja. A színskála a markáns ne-
mesacél megjelenéstől kezdve a világos, puha szürkén át a kedvelt antracitig terjed. A választás 
nehézségével kell szembe néznie. Még több színt a 130. oldaltól talál. 

ALUMÍNIUM 
borítás fémes, 

valamint számos RAL szinben

ALUMÍNIUM 
borítás időjárásálló  

színekben

MŰANYAG

HXC31

HXS27

A studio ablakok a legfontosabbakra egyszerűsödtek. 
Az egyszerű, síkban futó ablakkeretek designelemmé 
váltak és kiemelik a rendhagyó architektúrát.  

KÜLSŐ NÉZET

A keretek teljesen eltűnnek a falazatban és még jobban 
érvényesülnek a nagy üvegfelületek. XL méretek teszik 
lehetővé álomháza megvalósítását. 

síkban futó

ÁRNYÉKOLÁS ÉS ROVARHÁLÓK

A raffstore-lamellák különféle pozíciói újra és újra izgalmassá teszik a külső homlokzatot. Az I-tec 
SmartWindow-val az árnyékolók kényelmesen tabletről vagy okostelefonról is állíthatók. Az I-tec  
árnyékolás is, ami a kapcsolt szárnyú ablakoknál beépített árnyékolóval kapható, mozgatható egy  
applikáció segítségével. Még többet az árnyékolásról és a rovarhálókról a 140. oldaltól talál. 

Kapcsolt szárnyú 
ablak

RovarhálóElőtét redőnyRaffstore
fényirányítással vagy anélkül
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ÚJNINCS KONKURENCIÁJA

studio
FA/ALUMÍNIUMMŰANYAG/ALUMÍNIUMMŰANYAG

3

fekete

85

114

134

173

rejtett

RC2

33 – 46

HF 310

Uw = 0,69

Uw = 0,62

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

3

fekete

85

114

134

173

rejtett

RC2

41 – 47

HV 350

Uw = 0,95

Uw = 0,60

✗

✗

✗

  

 

 

✗

3

fekete

85

108

123

173

rejtett

33 – 45

HF 410

Uw = 0,70

Uw = 0,64

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

3

világosszürke

90

89

100

154

rejtett

RC1N, RC2

35 – 43

KF 405

Uw = 0,71

Uw = 0,63

✗

✗

✗

  

✗

 

✗

 

3

fekete

93

80

117

139

teljesen integrált

RC2

35 – 46

KF 500

Uw = 0,69

Uw = 0,61

✗

✗

✗

✗ 

 

✗

✗

 

3

fekete

93

89

100

154

rejtett

RC1N, RC2

35 – 43

KF 405

Uw = 0,71

Uw = 0,63

✗

✗

✗

  

✗

 

✗

 

3

fekete

93

113

133

187

rejtett

RC1N, RC2

34 – 45

KF 410

Uw = 0,71

Uw = 0,62

✗

✗

✗

  

 

 

✗

 

3

fekete

93

118

144

198

rejtett

39 – 45

KV 440

Uw = 0,78

Uw = 0,64

✗

✗

✗

  

 

 

✗

 

RC1N, RC2 RC1N, RC2

3

világosszürke

68

98

100

154

rejtett

RC1N, RC2

35 – 43

KF 220

Uw = 0,74

Uw = 0,67

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ 

3

fekete

71

98

100

154

rejtett

RC1N, RC2

35 – 43

KF 220

Uw = 0,74

Uw = 0,63

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ 

Méretek mm

Tok beépítési mélység

Látható szélesség tok/szárny

Látható szélesség váltószárny (2 szárny)

Látható szélesség tokosztó (2 szárny)

Vasalat

Biztonság

Hangszigetelés (dB)

Hőszigetelés (W/m2K)

LIGHT/SolarXPlus bevonattal

Legjobb érték 

Nyitástípusok

Fix

Nyíló és bukó/nyíló

Bukó

Tolóablak

Zárható ajtók

Tolóajtók

Küszöbös ajtók

Kifelé nyíló ajtók

Tömítések

Száma

Külső ütköző tömítés színe
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INSPIRÁCIÓ
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studio

studio 
A STUDIO LETISZTULT VONAL-

VEZETÉSŰ MEGJELENÉSSEL BÍR.  

EZ AZ AVANTGARD, LEEGYSZERŰSÍTETT 

FORMAVILÁG SZAKÍT A HAGYOMÁNYOKKAL.

ÉPÜLET FEKETE-FEHÉRBEN

A homlokzat ragyogó fehérsége a sötét ablakkeretek ellenpontja -  

kombinálva tudatosan elhelyezett, nagy felületű üvegezéssel. 

Családi ház (Ausztria): HF 310 ablak, HT 410 bejárati ajtó
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 KF 405 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

studio
studio ABLAK

KF 405
Az innovatív üvegszárny a KF 405-nél fix üvegezés hatását kelti – ez azonban mégis egy nyitható ablak.  
Mindegy, hogy egy klasszikus fehér ablakról vagy egy alumínium borításúról van szó, a keskeny, hangsúlyos  
élű tok kiemeli a studio ablak letisztult architektúráját. A keret három oldalú körbevakolásával ön megvalósíthatja 
a megálmodott, közel keret nélküli üvegarchitektúrát. Az I-tec Üvegezés az üvegek körberagasztásával gondos-
kodik a kiváló stabilitásról, hőszigetelésről és biztonságról.

KF 220 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

KF 220
Az innovatív üvegszárny a KF 220-nál  fix üvegezés hatását kelti – ez azonban mégis egy nyitható ablak.  
Mindegy, hogy egy klasszikus fehér ablakról vagy egy alumínium borításúról van szó, a keskeny, hangsúlyos  
élű tok kiemeli a studio ablak letisztult architektúráját. A keret három oldalú körbevakolásával ön megvalósíthatja  
a megálmodott, közel keret nélküli üvegarchitektúrát. Az I-tec Üvegezés az üvegek körberagasztásával gondos-
kodik a kiváló stabilitásról, hőszigetelésről és biztonságról. 

Vasalat

Biztonság

Hangszigetelés  
(dB)

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

43-ig

Uw = 0,67-ig

JELLEMZŐK

Beépítési mélység
(mm)

68/71

Vasalat

Biztonság

Hangszigetelés  
(dB)

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

43-ig

Uw = 0,63-ig

JELLEMZŐK

90/93 Beépítési mélység
(mm)
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 KF 500 MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

studio
studio ABLAK

KF 500
A KF 500 az innovatív designt köti össze a technikai know-how-val. Az ablakszárny az üvegoptika miatt  
kívülről nem látható és nem is lehet megkülönböztetni egy fix üvegezéstől. Ebben a szárnyban a forradalmi 
I-tec Vasalat van beépítve, ami az ablak kiemelését szinte lehetetlenné teszi - konkurencia nélküli. Az integrált 
záróelemek záródáskor a tok belsejébe hatolnak minden oldalról, így tudnak ilyen maximális betörés elleni  
védelmet nyújtani. Igény szerint a KF 500 I-tec Szellőztetéssel, az ablakkeretbe épített szellőztetőrendszerrel  
is rendelhető. 

KF 410 MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

KF 410
A tok és a szárnyak teljesen síkban futó átmenete teszi a KF 410 ablakot egésszé. Ha a tokot kívülről három 
oldalról elvakolják, csak a keskeny, hangsúlyos élű szárnykeret marad látható. Az új szigetelési technológiának, 
az ún. I-tec Insulation-nek köszönhetően a keret hézagmentesen lesz szigetelve és ezáltal a hőszigetelés 
jelentősen javul. A szellőzés tekintetében az I-tec Szellőztetés technológiai előrelépést jelent. A keretbe épített 
szellőztetőrendszer 24 órán keresztül folyamatosan elegendő friss levegőt biztosít, így gondoskodva a helyiség 
tökéletes klímájáról.  

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,62-ig

JELLEMZŐK

93

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

teljesen integrált

RC2

46-ig

Uw = 0,61-ig

JELLEMZŐK

93 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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 HV 350 FA/ALUMÍNIUM KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

studio

HV 350
Ebbe a síkban futó ablakba harmonikusan integrálták az árnyékolást és ez a típus kiváló hő- és hangszige-
telésével négyféle védelmet jelent. Reluxa, pliszé vagy Duette® található az üvegek között, ami így védve van  
a piszkolódástól. A napelemes I-tec Árnyékolás a napelemnek és az akkumulátornak köszönhetően nem  
igényel külső áramforrást. A beépített automata-funkciók mint pl. a nappal/éjszaka felismerése vagy az  
intelligens túlmelegedés elleni védelem egyszerűen aktiválhatóak. Az I-tec SmartWindow-val az árnyékolók 
mozgatása tabletről vagy okostelefonról is lehetséges. 

KV 440 MŰANYAG/ALUMÍNIUM KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

KV 440
A KV 440 kapcsolt szárnyú ablak a síkban futó design mellett tökéletes komfortot is nyújt. Az árnyékoló az 
üvegek közé van beépítve, ami egyúttal az árnyékoló koszolódásától, valamint a belátás ellen is véd. Az egyes 
lamellák nehézkes tisztítása ezzel már a múlté. A kezelésben is sok előnnyel jár az I-tec Árnyékolás. A napele-
mes modul és az akkumulátor révén az árnyékolót külső áramforrás nélkül is mozgathatjuk. Az I-tec Smart-
window-val kényelmesen tabletről vagy okostelefonról is irányíthatja az árnyékolókat. 

studio ABLAK

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,64-ig

JELLEMZŐK

93

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

47-ig

Uw = 0,60-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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HF 310 FA/ALUMÍNIUM ABLAK  HF 410 FA/ALUMÍNIUM ABLAK

studio
studio ABLAK

HF 310
Fa, alumínium és közötte jó hőszigetelő termohab - egy olyan kapcsolat, ami csak jót ígér. Kiváló hőszigetelési 
értékek, szép, természetes fa visszafogott lazúrokkal nemesítve és az időjárásálló külső alumíniumborítás teszi 
az abszolút klasszikussá a HF 310-et a fa/alumínium ablakok között. Az egyező és síkban futó alumínium külső 
borítás lehetővé teszi, hogy a HF 310-et a KF 410 műanyag/alumínium ablakkal kombináljuk. Az ablaküvegek 
hézagmentes körberagasztása (I-tec Üvegezés) gondoskodik a kiváló stabilitásról és a betörés elleni biztonságról. 
Három körbefutó szigetelés védi a belső részt a nedvességtől. 

HF 410
A belső berendezés egységes anyagai és színei kiemelik az ön minimalista stílusát és a különleges egyedi  
darabokat helyezik előtérbe. A HF 410 kiválóan illeszkedik az Ön bútoraihoz. A különböző színek és fafajták 
a belső terek egyedi színvilágának megteremtéséhez számtalan lehetőséget kínálnak. A szürke tölgy belső 
színként a letisztult vonalú, egyszerű anyagú és visszafogott színvilágú modern otthonokba illik. Egyedi  
méretre gyártva, a nyíló és a fix üvegezésű ablakok nagy üvegfelületet alkothatnak.

ÚJ

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

46-ig

Uw = 0,62-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hangszigetelés 
(dB)

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,64-ig

JELLEMZŐK

Beépítési mélység
(mm)

85 
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studio

RAFINÁLT FORMÁK

Tér, fény és rend – ezek adják meg ennek az épületnek a stílusát. 

A déli homlokzaton a falak nagy üvegfelületeket határolnak 

 és így  szellős bel- és külső területek születnek. 

Családi ház (A): HF 310 ablakok, HS 330 emelő-toló ajtók
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KS 430 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM EMELŐ-TOLÓ AJTÓ  HS 330 FA/ALUMÍNIUM EMELŐ-TOLÓ AJTÓ

studio ABLAK

HS 330
Hozza összhangba lakótereit, mert a HF 410 fa/alumínium ablakhoz illeszkedve ezt az emelő-toló ajtót is 
ugyanazokkal a fafelületekkel és ugyanabban a színben kínáljuk. Ezzel megkönnyítjük önnek az egyéni és 
otthonos lakókörnyezet megteremtését. Az optimális hőszigetelésről és a stabilitásról az üvegszálas küszöb 
gondoskodik, ami kívülről eloxált alumíniummal borított. A fix rész tökéletes üvegoptikáról gondoskodik 
– három oldalról a falazatba integrálható.

KS 430
Az emelő-toló ajtó tökéletes összekötőelem a kültér és a beltér között. A lapos küszöb a kényelmes átjárásról 
gondoskodik és kiválóan alkalmas az akadálymentes építéshez. Az ESG-üvegek üvegtörés esetén védenek 
a sérülésektől és az alapfelszereltséghez tartozó kilincs-csillapítás a kilincs puha visszacsukódását biztosítja. 
Ha az emelő-toló ajtót fix üvegezéssel kombináljuk, nagy üvegfelületeket alakíthatunk ki, amik a teret még
impozánsabbá és még nagyobbakká teszik (kérésre szárnyimitációval is rendelhető).

studio

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

RC2

43

Uw = 0,64

JELLEMZŐK

Hangszigetelés  
(dB)

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

RC2

40

Uw = 0,73

JELLEMZŐK

Hangszigetelés  
(dB)
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 HX 300 PANORÁMA ABLAK

HX 300
A nagy üvegfrontok könnyedséget és nagyvonalúságot teremtenek. Keskeny üvegsorolással az üvegek 
feltűnésmentesen kapcsolódnak egymásba, így teszik lehetővé az építészet kínálta maximális nyitottságot.  
Még nagyobb üvegezés esetén a szükséges statika alapján tokosztót építünk be. A HX 300-ba kérésre 
bármilyen Internorm fa/alumínium ablak (egy- vagy kétszárnyú) integrálható. A különböző fa felületeknek 
és színeknek köszönhetően az ablakait a bútorokkal és a padlóval is összhangba tudja hozni, és így 
harmóniát teremthet otthonában. 

studio

Hőszigetelés  
(W/m2K)

40

Uw = 0,73

JELLEMZŐK

Hangszigetelés  
(dB)
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home pure

home pure 
IDEÁLIS A PURIZMUS 
HÍVEINEK 

Önnek fontos a stílustudatosság és a jó ízlés. 
Értékeli a különlegességet és a letisztult eszté-
tikát. A világos, verőfényes szobák kellemes 
teret biztosítanak 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 
tökéletesen illenek a purista otthonokba. 
Műanyag,műanyag/alumínium és fa/alumínium 
alapanyagból rendelhetőek.

Élvezze az érdekes látványt a home pure
designstílus megismerése közben!
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home pure

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 végigvonul.

BELSŐ NÉZET

A hompe pure designstílust a nagy felületű ablakok jel-
lemzik. A fix üvegezéssel való kombinációban még több 
fényt visznek a terekbe, ezáltal világosabbá és barátsá-
gosabbá téve a helyiségeket. Ön még több szabad teret 
teremt az emelő-toló ajtókkal, amik összekötik a kintet a 
benttel és a lakótereket még nagyobbnak láttatják. 

NÉZETEK

FELÜLETEK ÉS BELSŐ SZÍNEK

A világos és a natúrszínek teszik otthonát még otthonosabbá. A műanyag/alumínium és  
a fa/alumínium ablakok belső színei tökéletes összhangban vannak, így mindkét anyagot  
kiválóan lehet kombinálni. Pl. a műanyagot a fürdőszobában, a fát a lakószobákba. A vá- 
laszték egy kis részét mutatjuk be itt önnek – még több színt a 130. oldaltól talál. 

KILINCSEK

Az ablakok egyenes vonalú designjához illeszkedve az Internormnál hangsúlyos élű és enyhén leke- 
rekített kilincseket talál. A zárható kilincsek, ill. a Secustik-kilincsek a védjeggyel védett zárómecha- 
nizmussal ellátva gondoskodnak a kiváló biztonságról. Még több kilincset a 133. oldaltól talál. 

Dallas kilincsStandard G80 Standard G80
zárható 

Secustik-kilincs G80

SötétszürkeFehér

FA 
lazúrozott és fedő  

alapszínekben

FA 
minden RAL színben

MŰANYAG / FA

Fehér

 
RAL1013 RAL7040

LA602FI502

FI505FI503FI501FI916

ES800 EI703

Amsterdam kilincs
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NÉZETEK

FELÜLETEK ÉS KÜLSŐ SZÍNEK

A szürke más színeket kiemel és például a homlokzat fehér-szürke kombinációban még  
inkább ragyog. A home pure ablakokat ezért gyakran választják szürke tónusban. 
Visszafogottan a háttérben maradnak, de a nagy üvegfelületeknek köszönhetően vonzzák  
a tekintetet. Többféle színt a 130. oldaltól talál. 

Fehér

ALUMÍNIUM 
borítás fémes, 

valamint számos RAL szinben

ALUMÍNIUM 
borítás időjárásálló  

színekben

MŰANYAG

home pure

M916 EL01 EL02

HM716

HM735 HM906HM113

HFM02 HFM03 HM817

HXC31

A home pure ablakok kiemelik a homlokzat letisztult 
vonalait. A modern, hangsúlyos élű tokok és szárnyak 
sarkokat és éleket képeznek, tovább hangsúlyozva az 
egyenes vonalú architektúrát. A home pure ablakok 
három oldalon a falba süllyeszthetők. 

KÜLSŐ NÉZET

Az Internorm home pure ablakok nagy része három oldal-
ról a falazatba vakolható és a fix üvegezés hatását kelti. 
De mindemellett továbbra is nagyon kedvelt a home pure 
design stílusnál a klasszikus beépítés látható kerettel.  
A tok és a szárny lépcsős kialakítása kiválóan illik az 
egyenes vonalú építési stílusba. 

ÁRNYÉKOLÁS ÉS ROVARHÁLÓK

A raffstore és a redőny kombinációja sok lehetőséget kínál. A déli oldalon a kertnél vagy a terasznál  
a raffstore lamellái barátságossá és hívogatóvá teszik a házát. Az északi oldalon viszont egy redőny 
véd a széltől, vihartól és az idegen tekintetektől. Az árnyékolásról és a rovarhálókról még többet  
a 140. oldaltól talál. 

Kapcsolt szárnyú 
ablak

RovarhálóElőtét redőnyRaffstore
fényirányítással vagy anélkül
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ÚJNINCS KONKURENCIÁJA

FA/ALUMÍNIUMMŰANYAG/ALUMÍNIUMMŰANYAG

3

fekete

85

114

134

173

rejtett

RC2

33 – 46

HF 210 

Uw = 0,90

Uw = 0,67

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

3

fekete

85

108

123

173

rejtett

33 – 45

HF 410

Uw = 0,70

Uw = 0,64

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

3

fekete

85

114

134

173

rejtett

RC2

33 – 46

HF 310

Uw = 0,69

Uw = 0,62

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

3

világosszürke

90

80

117

139

teljesen integrált

RC2

35 – 46

KF 500

Uw = 0,69

Uw = 0,61

✗

✗

✗

✗

 

✗

✗

 

3

fekete

71

97

119

170

látható

RC1N, RC2

34 – 45

KF 200

Uw = 0,96

Uw = 0,74

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

 

3

fekete

93

118

144

198

rejtett

RC1N, RC2

39 – 45

KV 440

Uw = 0,77

Uw = 0,64

✗

✗

✗

  

 

 

✗

 

3

fekete

93

113

133

187

rejtett

RC1N, RC2

34 – 45

KF 410

Uw = 0,71

Uw = 0,62

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

3

fekete

93

80

117

139

teljesen integrált

RC2

35 – 46

KF 500

Uw = 0,69

Uw = 0,61

✗

✗

✗

✗ 

 

✗

✗

 

home pure

3

világosszürke

90

113

133

187

rejtett

RC1N, RC2

34 – 45

KF 410

Uw = 0,71

Uw = 0,62

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

3

fekete

85

114

134

173

rejtett

RC2

41 – 47

HV 350

Uw = 0,96

Uw = 0,60

✗

✗

✗

  

 

 

✗

RC1N, RC2

Méretek mm

Tok beépítési mélység

Látható szélesség tok/szárny

Látható szélesség váltószárny (2 Szárny)

Látható szélesség tokosztó (2 Szárny)

Vasalat

Biztonság

Hangszigetelés (dB)

Hőszigetelés (W/m2K)

LIGHT/SolarXPlus bevonattal

Legjobb érték 

Nyitástípusok

Fix

Nyíló és bukó/nyíló

Bukó

Tolóablak

Zárható ajtók

Tolóajtók

Küszöbös ajtók

Kifelé nyíló ajtók

Tömítések

Száma

Külső ütköző tömítés színe



home pure
INSPIRÁCIÓ
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 MASSZÍV KÖNNYEDSÉG

Eltolt és mégis rendezett. A felső szint az alsó felett lebeg  

– a masszív építési mód ellenére is könnyednek hat. A tudatosan 

elhelyezett sarokelemek különböző kilátásokat tesznek lehetővé. 

Családi ház (Ausztria): HF 310 ablak; AT 400 bejárati ajtó

home pure
A HOME PURE A MODERN ÉS 

EGYENES VONALÚ STÍLUST  

KEDVELŐK IGÉNYEIT ELÉGÍTI KI. 

VILÁGOS ÉS FÉNYBEN ÚSZÓ TEREKET 

TEREMT. 
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KF 200 MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK  KF 410 MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

home pure ABLAK

KF 200
A 71 mm-es beépítési mélységgel a KF 200 a legkeskenyebb ablaknak számít a piacon. Az alumínium  
borítás a külső oldalon nem csupán hangsúlyos élű és egyenes vonalú, hanem sok színben rendelhető.  
A kiváló stabilitásról, a betörésbiztonságról, valamint a hő- és hangszigetelésről az I-tec Üvegezés gon- 
doskodik. Itt az üvegek a tokkal hézagmentesen össze vannak ragasztva. Ezt az innovatív technológiát  
– ahogy a többi Internorm ablaknál is – alapkivitelben nyújtjuk. 

KF 410
Mindegy, hogy a klasszikus fehér műanyagban, vagy időjárásálló alumínium borítással – a KF 410-zel ön  
mindig jó döntést hoz. A szárnyak és a tokok hangsúlyos élű designja a home pure stílusú épületekhez  
született. Az új szigetelési technológiával, az I-tec Insulation-nel a tok hézagmentesen szigetelt  és a hő- 
szigetelés jelentősen jobb. Kérésre I-tec szellőztetővel is rendelhető. Ez az innovatív szellőztető rendszer  
24 órán át gondoskodik az elegendő friss levegőről és a helyiség tökéletes klímájáról. 

home pure

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

látható

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,74-ig

JELLEMZŐK

71

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,62-ig

JELLEMZŐK

90/93

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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KF 500 MŰANYAG & MŰANYAG /ALUMÍNIUM ABLAK  KV 440 MŰANYAG/ALUMÍNIUM KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

home pure ABLAK

KF 500
Csak a KF 500 ablakban található ilyen sok technikai know-how. Az I-tec Üvegezés mellett, ahol az üvegek 
a tokba vannak hézagmentesen beragasztva, a KF 500 már alapkivitelben fel van szerelve a konkurencia  
nélküli I-tec Vasalattal. Az integrált záróelemek záródáskor a tok belsejébe hatolnak minden oldalról, így  
tudnak ilyen maximális betörés elleni védelmet nyújtani. Igény szerint a KF 500 I-tec Szellőztetéssel, az  
ablakkeretbe épített szellőztetőrendszerrel is rendelhető. Így minden helyiség az igényeknek megfelelően 
szellőztethető. 

KV 440
Árnyékolás mellett több fény? A KV 440-nél ez nem ellentmondás. Ennél a síkban futó ablaknál az árnyékolás 
és így a belátás elleni védelem az üvegek közé van beépítve és a legjobb hő- és hangszigetelési értékekkel 
négyszeres védelmet nyújt egy ablakban. A reluxa és a pliszé mellett a sűrű szövésű Duette® tökéletes sötétí-
tést nyújt. A napelemes modulnak köszönhetően az I-tec Árnyékolás külső áramforrás nélkül mozgatható. Az 
I-tec Smart Window applikációval tabletről vagy okostelefonról is irányíthatóak az árnyékolók.

home pure

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

teljesen integrált

RC2

46-ig

Uw = 0,61-ig

JELLEMZŐK

90/93 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,64-ig

JELLEMZŐK

93

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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TISZTA VONALAK

A strukturált és rendezett logika következtében  

az ablakok egy egyszerű kubusba tagozódnak 

 és izgalmas látványt nyújtanak.

Családi ház (Ausztria): HF 310 ablakok

home pure
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HF 210
Ablakfestés törölve - mert az alumínium borításnak köszönhetően a fa védve van az időjárás viszontagságaitól. 
A tok és a keret hangsúlyos élű alumínium profiljai sokféle színben választhatóak, így számtalan lehetőséget 
kínálnak a külső homlokzat kialakítására. Kiváló stabilitást, betörésbiztonságot, valamint hő- és hangszige-
telést biztosít az I-tec Üvegezés – az üvegek hézagmentes körberagasztása. A rejtett vasalatok a HF 210 belső 
oldalán a fa felületek zavartalan szépségét biztosítják. 

HF 310
A HF 310 nem csak a belső fafelülettel gondoskodik a nagyobb komfortról. A kiváló hőszigetelő termohab,  
ami a belső oldali fa és a hangsúlyos élű külső alumínium borítás között található, biztosítja a kiváló hőszige-
telést. Az üvegek hézagmentes körberagasztása a tokkal betörésbiztossá és stabillá teszik a HF 310-t.  
A három körbefutó tömítés megakadályozza, hogy a víz a fa felületekre folyjon.

HF 210 FA/ALUMÍNIUM ABLAK  HF 310 FA/ALUMÍNIUM ABLAK

home pure ABLAK
home pure

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

46-ig

Uw = 0,67-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

46-ig

Uw = 0,62-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)



50 I 51    

HF 410 FA/ALUMÍNIUM ABLAK  HV 350 FA/ALUMÍNIUM KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

home pure ABLAK

HF 410
Az ablakok és a nagy üvegfelületek lényeges elemei lakóterének. A harmonikus összkép érdekében megha- 
tározó a padló és a bútorok szín- és anyagválasztéka - ezekkel teremti meg egyéni környezetét. A színek  
rafinált összjátéka szép átmenetet képez a bútorzat, az ablakok és a padló között, így teremtve meg a külön- 
leges hangulatot. Az új HF 410 fa/alumínium ablak széles szín- és faanyag választéka számtalan lehetőséget 
nyújt a lakóterek harmonikus kialakítására. 

HV 350
A szárny és tok teljesen síkban futó átmenete, valamint az üvegek közé beépített árnyékolás teszi a HV 350-t  
kiforrott megoldássá. A reluxa, a pliszé és a Duette® azáltal, hogy az üvegek közé van beépítve, védett  
a szennyeződéstől. A kiváló árnyékolással, belátás elleni védelemmel, hő- és hangszigeteléssel egy ablakkal 
négyszeres védelmet élvezhet.  Az I-tec Árnyékolás teljesen napelemmel működik és még sok hasznos  
funkciót kínál. Az I-tec Smart Window-val kényelmes működtetést tesz lehetővé.

home pure

ÚJ

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

47-ig

Uw = 0,60-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hangszigetelés 
(dB)

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,64-ig

JELLEMZŐK

Beépítési mélység
(mm)

85 
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home pure ABLAK
home pure

KS 430 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM EMELŐ-TOLÓ AJTÓ  HS 330 FA/ALUMÍNIUM EMELŐ-TOLÓ AJTÓ

HS 330
Hozza összhangba lakótereit, mert a HF 410 fa/alumínium ablakhoz illeszkedve ezt az emelő-toló ajtót
is ugyanazokkal a fafelületekkel és ugyanabban a színben kínáljuk. Ezzel megkönnyítjük Önnek a személyes
és otthonos lakókörnyezet megteremtését. Az optimális hőszeigetelésről és a stabilitásról az üvegszálas 
küszöb gondoskodik, ami kívülről eloxált alumíniummal borított. A fix rész tökéletes üvegoptikát nyújt és 
három oldalról a falazatba integrálható.

KS 430
Az emelő-toló ajtó jelenti a tökéletes összekötőelemet a külső és a belső tér között. A lapos küszöb 
a kényelmes átjárásról gondoskodik és kiválóan alkalmas az akadálymentes építéshez. Az ESG-üvegek 
üvegtörés esetén védenek a sérülésektől és az alapfelszereltséghez tartozó kilincs-csillapítás a kilincs puha 
visszacsukódását biztosítja. Ha az emelő-toló ajtót fix üvegezéssel kombináljuk, nagy üvegfelületeket 
alakíthatunk ki, amelyek a teret még impozánsabbá és még nagyobbakká teszik (kérésre szárnyimitációval 
is rendelhető).

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

RC2

43

Uw = 0,64

JELLEMZŐK

Hangszigetelés  
(dB)

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

RC2

40

Uw = 0,73

JELLEMZŐK

Hangszigetelés  
(dB)
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home soft

home soft 
IDEÁLIS 
AZ ELHIVATOTTAKNAK

Otthona harmóniát és melegséget sugároz. 
Számtalan különböző alkotóelemből teremt 
magának hangulatos, kellemes lakókörnyezetet. 
Nagy súlyt fektet az életminőségre és a kényez- 
tető komfortra. Otthonát menedéknek tekinti a 
mindennapokból.

A home soft ablakok lekerekített formavilága  
tökéletesen kielégíti a harmonikus otthon iránti  
igényeket. A lekerekített élű ablaktokok és  
szárnyak mindenhova illenek. Műanyag,  
műanyag/alumínium és fa/alumínium  
alapanyagból rendelhetőek.

Élvezze a home soft designstílus látványát 
és kilátásait!
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home soft

Harmónia és esztétika tökéletes összhangban – a 
home soft ablakok üvegezőléceinek és szárnyainak 
lekerekített élei gondoskodnak erről.
A szép formájú, lekerekített kilincsek hangsúlyozzák  
a hangulatos környezetet.

BELSŐ NÉZET

Világos, otthonos terek jönnek létre a home soft design 
stílusnál több ablak egymás mellé sorolásával. Hogy több 
részes, különböző méretű vagy 2 szárnyú – azt a helyisé-
gek igényei határozzák meg. 

NÉZETEK

FELÜLETEK ÉS BELSŐ SZÍNEK

A klasszikus fehér mellett a home soft designstílus legkedveltebb színei a fa, illetve fadekor fóliák a műa-
nyag felületekre. Meleg, otthonos hangulatot teremtenek és mindig barátságosnak, kellemesnek hatnak. 
Jelenleg éppen a tölgy dekor divatját éljük a természetes, modern megjelenése miatt. Még több színt a 
130. oldaltól talál. 

KILINCSEK

Az alumínium vagy fém színű kerek kilincsek nem csak a fa felületeken hatnak elegánsnak.  
A kilincsek hajlított formái harmonikus összhangot teremtenek az ablakszárnyak lekerekített  
éleivel. Ezen kívül jól illenek a kézbe. Még több kilincset a 133. oldaltól talál. 

Fehér

FA 
minden RAL színben, valamint

lazúros és fedő alapszínekben

MŰANYAG-DEKOR 
Dekorfóliák a műanyag felületekre 

sokféle színben

MŰANYAG / FA

FI501FI916

Arany tölgyOregon-Dekor

FI502

FI508

FI506

LA601 LA603 EI700

Standard 
Alu natúr

Acél díszkilincs F9 Athinai díszkilincs Bruxelles díszkilincs Amsterdam díszkilincs
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home soft

A home soft ablakok tokjai és szárnyai síkban eltoltak. 
A lekerekített élekkel kellemes külső megjelenést biz-
tosítanak. Az árnyékolással és belátás elleni védelemmel 
ellátott ablakok síkban futó kivitelben készülnek, valamint 
három oldalról a a homlokzatba építhetőek.

 

KÜLSŐ NÉZET

A home soft ablakok tudatosan látható kerettel vannak 
beépítve. Az integrált vagy ragasztott osztólécekkel kom-
binálva tovább bővítik az egyéni kialakítási lehetőségeket. 

HFM21

NÉZETEK

FELÜLETEK ÉS KÜLSŐ SZÍNEK

A home soft ablakoknál a fehér a klasszikus szín. Elegáns, világos és barátságos. Az alumínium  
borítással ezt az ablakot is különböző színekben rendelhetik. Egy kis szürkével, barnával vagy 
éppen zölddel kihangsúlyozhatjuk a homlokzaton az ablakokat. Még több színvarációt a 130.  
oldaltól talál. 

ÁRNYÉKOLÁS ÉS ROVARHÁLÓK

A hatásos árnyékolás mellett a redőnyök további hőszigetelést és biztonságot nyújtanak. Nyáron a 
zsaluzia véd a közvetlen napsugaraktól és megakadályozza a helyiségek felmelegedését anélkül,  
hogy a szobákat teljesen le kellene sötétíteni. Több információ az árnyékolásról és a rovarok elleni 
védelemről a 140. oldaltól.

Fehér

ALUMÍNIUM 
borítás strukturált

fadekor színekben

ALUMÍNIUM 
borítás számos színben

MŰANYAG

Kapcsolt szárnyú 
ablak

RovarhálóElőtét redőnyRaffstore
fényirányítással vagy anélkül

HM735

HDS07HDS03
HDH14 
világosbarna

M916 HFM02

HM304 HM605 HM803
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ÚJ

FA/ALUMÍNIUMMŰANYAG/ALUMÍNIUMMŰANYAG

HF 210 

Uw = 0,90

Uw = 0,67

HF 410

Uw = 0,70

Uw = 0,64

HF 310

Uw = 0,69

Uw = 0,62

KF 200

Uw = 0,96

Uw = 0,74

KV 440

Uw = 0,77

Uw = 0,64

KF 300

Uw = 0,90

Uw = 0,67

home soft

KF 410

Uw = 0,71

Uw = 0,62

HV 350

Uw = 0,96

Uw = 0,60

KF 410

Uw = 0,71

Uw = 0,62

KF 200

Uw = 0,96

Uw = 0,74

3

fekete

3

fekete

3

fekete

3

fekete

3

fekete

3

fekete

3

világosszürke

3

fekete

3

fekete

3

világosszürke

3

világosszürke

85

114

134

173

85

108

123

173

85

114

134

173

71

97

119

170

93

118

144

198

83

108

119

170

90

113

133

187

85

114

134

173

93

113

133

187

68

97

119

170

80

108

119

170

rejtett rejtettrejtettlátható rejtettláthatórejtett rejtettrejtettlátható látható

RC2 RC1N, RC2RC2RC1N, RC2 RC1N, RC2RC1N, RC2RC1N, RC2 RC2RC1N, RC2RC1N, RC2 RC1N, RC2

33 – 46 33 – 4533 – 4634 – 45 39 – 4534 – 4634 – 45 41 – 4734 – 4534 – 45 34 – 46

KF 300

Uw = 0,90

Uw = 0,67
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✗
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✗

✗

✗

✗

✗
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✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗
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✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ ✗✗✗ ✗✗✗ ✗✗✗ ✗

Hőszigetelés (W/m2K)

LIGHT/SolarXPlus bevonattal

Legjobb érték 

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)

Vasalat

Biztonság

Hangszigetelés (dB)

Nyitástípusok

Fix

Nyíló és bukó/nyíló

Bukó

Tolóablak

Zárható ajtók

Tolóajtók

Küszöbös ajtók

Kifelé nyíló ajtók

Osztólécek

Ragasztott és integrált osztólécek 

különféle szélességben
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home soft
INSPIRÁCIÓ

home soft
A HOME SOFT STÍLUSÚ ABLAKOK 

SZIMPATIKUSSÁ ÉS OTTHONOSSÁ 

TESZIK AZ ÉPÜLETET ÉS SOKFÉLE 

KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGET REJTENEK 

MAGUKBAN – AZ ELEGÁNSTÓL A JÁTÉKOSIG.

MODERN MEDITERRÁN

Klasszikus toszkán építési stílus,  

amit szobamagasságú ablakokkal kombináltak,  

így teremtve fényben úszó tereket.

Családi ház (Ausztria): KF 410 ablak; AT 200 bejárati ajtó
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KF 200 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK  KF 300 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

home soft ABLAK

KF 200
A lekerekített szárnyak és tokok tökéletesen illenek a home soft designstílushoz. A külső oldali alumínium 
borítás sokféle színben választható. A fehér műanyag ablak azonban továbbra is a stílus klasszikusa.  
A 68/71 mm beépítési mélységgel a KF 200 igazán keskenynek számít. Az I-tec Üvegezés, azaz az  
üvegek körkörösen hézagmentes ragasztása  gondoskodik a kiváló stabilitásról, a betörésbiztonságról,  
valamint a hő- és hangszigetelésről.

KF 300
A több mint 2,3 millió eladott ablakkal a KF 300 a legtöbbet bizonyított Internorm műanyag, ill. műanyag/
alumínium ablak. A  kiváló hőszigetelés és az üvegek körül körbefutó ragasztás meggyőző érvek. A szárnyak és 
tokok lekerekített éleinek harmonikus designja minden térben hangulatos. A KF 300 a külső  alumínium borítás 
mellett a klasszikus fehér műanyagban is kapható. A belső részt három körbefutó tömítés védi a  
nedvességtől és gondoskodik a tovább javított hő- és hangszigetelésről. 

home soft

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

látható

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,74-ig

JELLEMZŐK

68/71

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

látható

RC1N, RC2

46-ig

Uw = 0,67-ig

JELLEMZŐK

80/83

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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KF 410 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK  KV 440 MŰANYAG/ALUMÍNIUM-KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

home soft ABLAK

KV 440
A szárny és tok teljesen síkban futó átmenete, valamint az üvegek közé beépített árnyékolás teszi a KV 440-t 
kiforrott megoldássá. A reluxa, a pliszé és a Duette® azáltal, hogy az üvegek közé van beépítve, védett a  
szennyeződéstől. A kiváló árnyékolással, belátás elleni védelemmel, hő- és hangszigeteléssel egy ablakban 
négyszeres védelmet élvezhet.  Az I-tec Árnyékolás teljesen napelemmel működik és még sok hasznos funk- 
ciót kínál. Az I-tec Smart Window-val kényelmes működtetést tesz lehetővé.

home soft

KF 410
Ezek a fehér műanyag ablakok a home soft designstílus klasszikusai. Alumínium borítással ezeket az  
ablakokat sokféle színben lehet rendelni. Az új szigetelési technológiával, az I-tec Insulation-nel a tok  
hézagmentesen szigetelt és ezért a hőszigetelés jelentősen tovább javult. Kérésre az Internorm KF 410  
ablakba beépíthető I-tec szellőztető is. Ez a szellőztetőrendszer a nap 24 órájában gondoskodik a meg- 
felelő friss levegőről és a helyiség tökéletes klímájáról.

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,62-ig

JELLEMZŐK

90/93

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,64-ig

JELLEMZŐK

93

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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EGYSZERŰEN TERMÉSZETES

Tartós ökologikus és hagyományos építési stílus  

nagy üvegfelületekkel kombinálva.

Családi ház (Ausztria): HF 310 ablakok

home soft
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HF 210 FA/ALUMÍNIUM ABLAK  HF 310 FA/ALUMÍNIUM ABLAK

home soft ABLAK

HF 210
A tokok és ablakok lekerekített alumínium profiljait sokféle színben lehet választani és ezáltal a külső  
homlokzat kialakítására számtalan lehetőséget kínálunk. A belső oldalon a rejtett vasalatok a HF 210-nél  
kiemelik a fafelület szépségét. Az I-tec Üvegezés, azaz az üvegek hézagmentes körkörös ragasztása kiváló 
stabilitást, betörés elleni védelmet, valamint hő- és hangszigetelést biztosít.

HF 310
A HF 310 nem csupán a belső fafelületnek köszönhetően gondoskodik a komfortérzetünkről. A szárnyak  
és tokok lekerekített élei kívül és belül is kellemes lakókörnyezetről gondoskodnak. A kiválóan hőszigetelő  
termohab és az üvegek hézagmentes körkörös ragasztása (I-tec Üvegezés) biztosítják a kiváló hőszigetelést  
és stabilitást. A három körbefutó tömítés megakadályozza, hogy a víz bejuthasson a fafelületekre.

home soft

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

46-ig

Uw = 0,67-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Alapkivitelben alkalmas a  
passzívházakba történő beépítésre

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

46-ig

Uw = 0,62-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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HF 410 FA/ALUMÍNIUM ABLAK  HV 350 FA/ALUMÍNIUM KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

home soft ABLAK

HF 410
Az ablakok és a nagy üvegfelületek lényeges elemei lakóterének. A harmonikus összkép érdekében meg- 
határozó a padló és a bútorok szín- és anyagválasztéka - ezekkel teremti meg egyéni környezetét. A színek 
rafinált összjátéka szép átmenetet képez a bútorzat, az ablakok és a padló között, így teremtve meg a külön- 
leges hangulatot. Az új HF 410 fa/alumínium ablak széles szín- és faanyag választéka számtalan lehetőséget 
nyújt a lakóterek harmonikus kialakítására. A vörösfenyő mellett újdonságként a tölgy és a kőris is sokféle  
színben megtalálható a választékunkban - és mindez vonzó ár/érték arányban. 

HV 350
A reluxa, a pliszé és a Duette® azáltal, hogy az üvegek közé van beépítve, védett a szennyeződéstől. A kiváló 
árnyékolással, belátás elleni védelemmel, hő- és hangszigeteléssel egy ablakban négyszeres védelmet élvez- 
het. Az I-tec Árnyékolásnak, azaz az önellátó napelemnek köszönhetően az árnyékolás külső áramforrás nélkül 
működtethető - természetesen automata a nappal/éjszaka felismerés vagy az önálló átmelegedés elleni vé-
delem irányítása is. 

home soft

ÚJ

Vasalat

Biztonság

Hangszigetelés 
(dB)

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,64-ig

JELLEMZŐK

Beépítési mélység
(mm)

85 

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

47-ig

Uw = 0,60-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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ambiente  

ambiente 
IDEÁLIS A KLASSZIKUS
ESZTÉTÁK SZÁMÁRA

Az Ön építészeti ízlését a Jugendstil, a tradicionális, 
klasszikus házak és az elegáns kúriák jellemzik. Az 
exkluzív, ízléses lakókörnyezet hangsúlyozza  ottho- 
nának és életszínvonalának különleges karakterét. 
Az időtlen klasszikus és elegáns összhatás hangu-
latos kényelmet 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!
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ambiente  

NU400

Az ambiente ablakok lekerekített élei a belső oldalon 
harmonikus megjelenést kölcsönöznek. Az íves króm 
vagy polírozott réz kilincsek hangsúlyozzák az időtlen 
karaktert.

BELSŐ NÉZET

A többnyire kétszárnyú, osztólécekkel kialakított ablakok 
kiemelik az ambiente design elegáns vidéki stílusát. Ott- 
honosságot közvetítenek, és anélkül nyújtanak kilátást, 
hogy túl sok belátást engednének. 

LA603

FI503

NÉZETEK

FELÜLETEK ÉS BELSŐ SZÍNEK

Az ambiente designstílus ablakai a sokféle fa megjelenéssel hódítanak. A világos lucfenyőtől kezd-
ve a vörösfenyőn át a dióbarna tölgyig kínálunk fafajtákat és fadekor-fóliákat. A széles szinpaletta 
számtalan kialakitási lehetőséget kínál. Még több színt a 130. oldaltól talál. 

KILINCSEK

Az alumínium vagy fém színű, kerek kilincsek nem csupán a fa felületeken hatnak elegánsnak és  
nemesnek. Az íves formával az ablakszárnyak lekerekített éleivel harmonikus megjelenést kölcsö- 
nöznek. Ezen kívül jól kézre is állnak. Még több kilincset a 133. oldaltól talál. 

Fehér

FA 
minden RAL színben, valamint 

lazúros és fedő alapszínekben

MŰANYAG-DEKOR 
Dekorfóliák a műanyag felületekre 

sokféle színben

MŰANYAG / FA

FI501FI916

Arany tölgyNemes fehér

Standard 
Alu natúr

Acél díszkilincs F9 Athinai díszkilincs Bruxelles 
díszkilincs 

Polírozott réz 
díszkilincs

Athinai réz 
díszkilincs 

Atlanta réz 
díszkilincs

LA602FI507

EI702
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ambiente  

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, valamint  
zsalugáterei hangsúlyozzák a klasszikus külső  
megjelenést. 

KÜLSŐ NÉZET

Az osztóléces sötét ablakok a homlokzaton fehér  
kávadíszítéssel kombinálva különösen nemesen mutatnak  
és az egész háznak egy egészen különös keretet adnak. 

NÉZETEK

FELÜLETEK ÉS KÜLSŐ SZÍNEK

A sötétszürke és a sötétbarna jellemzik az ambiente designstílust. Természetesen  
ön bármelyik másik színt is választhatja kínálatunkból. Még több színváltozatot 
a 130. oldaltól talál. 

ÁRNYÉKOLÁS ÉS ROVARHÁLÓK

Az ambiente designstílusnál a redőny nem csak az árnyékolásról és a belátás elleni védelemről 
gondoskodik, hanem a külső homlokzati megjelenés fontos eleme. Még többet az árnyékolásról  
és a rovarhálókról a 140. oldaltól olvashat.

Fehér

ALUMÍNIUM 
borítás strukturált 

fadekor színekben

ALUMÍNIUM 
borítás számos színben

MŰANYAG

M916 HM605

Zsalugáter

DM01
sötétzöldHM768HM817

HM304

HDS04HDS01 HDS08
HDH13 
sötétbarna

Kapcsolt szárnyú 
ablak

RovarhálóElőtét redőny
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ÚJ

FA/ALUMÍNIUMMŰANYAG/ALUMÍNIUMMŰANYAG

HF 210 

Uw = 0,90

Uw = 0,67

HF 410

Uw = 0,70

Uw = 0,64

HF 310

Uw = 0,69

Uw = 0,62

KF 200

Uw = 0,96

Uw = 0,74

KV 440

Uw = 0,77

Uw = 0,64

KF 300

Uw = 0,90

Uw = 0,67

KF 410

Uw = 0,71

Uw = 0,62

HV 350

Uw = 0,96 

Uw = 0,60

KF 410

Uw = 0,71

Uw = 0,62

KF 200

Uw = 0,96

Uw = 0,74

3

fekete

3

fekete

3

fekete

3

fekete

3

fekete

3

fekete

3

világosszürke

3

fekete

3

fekete

3

világosszürke

3

világosszürke

85

114

134

173

85

108

123

173

85

114

134

173

71

97

119

170

93

118

144

198

83

108

119

170

90

113

133

187

85

114

134

173

93

113

133

187

68

97

119

170

80

108

119

170

rejtett rejtettrejtettlátható rejtettláthatórejtett rejtettrejtettlátható látható

RC2 RC2RC1N, RC2 RC1N, RC2RC1N, RC2RC1N, RC2 RC2RC1N, RC2RC1N, RC2 RC1N, RC2
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ambiente  

RC1N, RC2

Hőszigetelés (W/m2K)

LIGHT/SolarXPlus bevonattal

Legjobb érték 

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)

Vasalat

Biztonság

Hangszigetelés (dB)

Nyitástípusok

Fix

Nyíló és bukó/nyíló

Bukó

Tolóablak

Zárható ajtók

Tolóajtók

Küszöbös ajtók

Kifelé nyíló ajtók

Osztólécek

Ragasztott és integrált osztólécek 

különféle szélességben, arany- és ólom osztókkal
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INSPIRÁCIÓ

HAGYOMÁNYOS, NEMES ÉS HANGULATOS

A hagyományos építési mód és a modern elemek találkoztak ennél a jól sikerült 

felújításnál, amiben igen sok értékes kézimunka is rejlik. 

Családi ház (Ausztria): HF 310 ablakok

ambiente  

ambiente
AZ AMBIENTE STÍLUST  

HAGYOMÁNYOS FORMAVILÁG 

JELLEMZI, IDŐTÁLLÓAN KLASSZIKUS ÉS 

ELEGÁNS. A FÉNYŰZŐ ÖSSZEÁLLÍTÁS 

OTTHONOS KÉNYELMET TEREMT.
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KF 200 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK  KF 300 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

ambiente ABLAK

KF 200
Hogy a klasszikus fehér műanyagban vagy a védelmező alumínium borítással - a szárnyak és a tok lekerekí-
tett élei mindig is a harmóniáról és a szépségről gondoskodnak. Az I-tec Üvegezés, azaz az üvegek körkörös 
hézagmentes ragasztása  gondoskodik a kiváló stabilitásról, a betörésbiztonságról, valamint a hő- és hangszi-
getelésről. A 68/71 mm-es beépítési mélységgel a KF 200 tökéletesen keskeny. 

KF 300
A harmonikus design a tokok és a szárnyak lekerekített éleivel minden térben kellemes hangulatot teremt. A 
KF 300 az alumínium borításos kivitel mellett klasszikus fehér műanyagban is kapható. A kiváló hőszigetelés 
és az üvegek körül körbefutó hézagmentes ragasztás meggyőző érvek a KF 300 mellett. A három körbefutó 
tömítés védi a belső teret a nedvességtől és gondoskodik a tovább javított hő- és hangszigetelésről.

ambiente  

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

látható

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,74-ig

JELLEMZŐK

68/71

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

látható

RC1N, RC2

46-ig

Uw = 0,67-ig

JELLEMZŐK

80/83

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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KF 410 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK  KV 440 MŰANYAG/ALUMÍNIUM KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

ambiente ABLAK

KV 440
A lekerekített szárny és tok teljesen síkban futó átmenete elegáns, tradicionális megjelenést kölcsönöz.  
A reluxa, a pliszé és a Duette® azáltal, hogy az üvegek közé van beépítve, védett a szennyeződéstől. Az I-tec 
Árnyékolás teljesen napelemmel működik és így nem igényel külső áramforrást. Az I-tec Smart Window-val 
kényelmes működtetést tesz lehetővé akár tabletről vagy okostelefonról.

KF 410
A fehér műanyag ablaknál, de az alumínium külső burkolatnál is harmonikus összhatást teremtenek a keretek 
és a szárnyak lekerekített élei. Az Internorm új szigetelési technológiája, az I-tec Insulation, hézagmentesen 
szigeteli le a keretet, és lényegesen javítja a hőszigetelést. Ezen felül az üvegtábla körkörös rögzítése még 
stabilabbá és biztonságosabbá teszi az ablakot. Az I-tec szellőztető 24 órán át megfelelően gondoskodik 
a friss levegőről, valamint a tökéletes belső klímáról. Kérésre beépíthető.

ambiente  

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,62-ig

JELLEMZŐK

90/93

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,64-ig

JELLEMZŐK

93

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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IGAZÁN KLASSZIKUS

Klasszikus, igényes építészeti stílus  

modern szobamagasságú  

osztott ablakokkal megvalósítva. 

Családi ház (Ausztria): KF 300 ablakok

ambiente  
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HF 210 FA/ALUMÍNIUM ABLAK  HF 310 FA/ALUMÍNIUM ABLAK

ambiente ABLAK

HF 210
A tok és a szárny alumínium profiljának lekerekített élei kiemelik a ház hagyományos karakterét. Ez az  
ablak sokféle színben választható. A HF 210 belső oldalán a rejtett vasalatok biztosítják a fa felületek  
szépségének zavartalanságát. Kiváló stabilitást, betörésbiztonságot, valamint hő- és hangszigetelést nyújt  
az I-tec Üvegezés - az üvegek hézagmentes körberagasztása.

HF 310
A HF 310 nem csak a belső fafelületnek köszönhetően gondoskodik a nagyobb komfortról. A szárnyak és  
a tokok kívül és belül is profilozott élei hangulatos környezetet teremtenek. A kiváló hőszigetelő termohab  
és az üvegek hézagmentes körberagasztása kiváló hőszigetelést és stabilitást biztosít. A három körbefutó 
tömítés megakadályozza, hogy a víz kifolyjon a fa felületre. 

ambiente  

Alapkivitelben alkalmas a  
passzívházakba történő beépítésre

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

46-ig

Uw = 0,67-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

46-ig

Uw = 0,62-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)
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HF 410 FA/ALUMÍNIUM ABLAK  HV 350 FA/ALUMÍNIUM KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAK

ambiente ABLAK

HF 410
Az új fa/alumínium HF 410 ablak széles szín- és fafajta kínálata otthona harmonikus kialakítására  
számtalan lehetőséget kínál. Pl. a sötétbarna tónusok antik bútorokkal és szép fapadlóval kombinálva  
elegáns környezetet teremtenek. Az ízléses eleganciát kiemelik, hogy nincsenek látható vasalatok az ablakok-
ban.

HV 350
Harmonikusan integrált az árnyékolás és belátás elleni védelem ebben a síkban futó fa/alumínium ablakban. 
Reluxa, pliszé vagy Duette® található az üvegek között, ami ezáltal a szennyeződés ellen is védett. Az önálló 
energiaellátású I-tec Árnyékolás a napelemes modulnak és az akkumulátornak köszönhetően nem igényel  
külső áramforrást. A beépített automata funkciók mint pl. a nappal/éjszaka felismerés és az intelligens át- 
melegedés elleni védelem egyszerűen aktiválhatóak. Az árnyékolók irányítása tabletről vagy okostelefonról  
az I-tec SmartWindow-val is lehetséges.

ambiente  

ÚJ

Vasalat

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC2

47-ig

Uw = 0,60-ig

JELLEMZŐK

85 

Hangszigetelés  
(dB)

Beépítési mélység
(mm)

Vasalat

Biztonság

Hangszigetelés 
(dB)

Hőszigetelés  
(W/m2K)

rejtett

RC1N, RC2

45-ig

Uw = 0,64-ig

JELLEMZŐK

Beépítési mélység
(mm)

85 
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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 Core
· I-tec Szellőztetés
· I-tec Vasalat
· I-tec Árnyékolás
· I-tec Üvegezes
· I-tec Insulation
· I-tec SmartWindow

Ismerkedjen meg az Internorm innovatív  
technológiáival a következő oldalakon! 

FORRADALMI
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STABIL MAG

SZILÁRD. ENERGIATAKARÉKOS. 
TARTÓS. 

A fa szilárdsága utolérhetetlen. Ezért ebből a jól bevált és 
természetes anyagból egy új, forradalmi technológiát fejles-
ztettünk az ablakgyártásnak. Annak érdekében, hogy az 
ablakokat önnek még stabilabbá, még tartósabbá és még 
egyedibbé tegyük. 

Az új I-tec Core technológia segítségével a HF 410  
fa/alumínium ablak és a HS 300 fa/alumínium emelő-toló 
ajtó (tölgy, kőris és dió esetében) közepébe vékony, ragasz-
tott farétegeket építünk be olyan módon, ahogyan ezt csak 
a rendkívül stabil tetőgerendáknál és áthidalóknál láthatjuk. 
Ez a fa lényegesen jobban ellenáll a nedvességnek, ter-
helhetőbb és kimondottan szilárd. Az új high-tech anyag 
ráadásul energiatakarékos, fenntartható és a különösen  
nagy teherbírásával új dimenziókat nyit. A keskeny profil- 
design még több szépséget kölcsönöz az ablaknak. 

A fafelületek és fa-színek egyedi kialakítása
A fafajták és -színek választékának többé már semmi nem szab határt: 
az ablakbeépítéseknél nem tipikusnak mondott fafajtákat is lehet 
használni az új HF 410 fa/alumínium vagy a HS 330 fa/alumínium 
emelő-toló ajtó esetében, de még a fa/alumínium bejárati ajtóinknál is. 
A szabadalmaztatott Internorm technológia a jövőben lehetővé teszi 
változatos színek és új fafajták alkalmazását, és mindezt nagyon 
vonzó árakon.

NAGYON STABIL 
MAG

KESKENY TOKSZÉLESSÉG A 
TÖBB BEESŐ FÉNY ÉRDEKÉBEN

EGYEDI SZÍN- 
ÉS FAFAJTA VÁLASZTÉK

NAGY TEHERBÍRÓ- 
KÉPESSÉG

kg

ENERGIATAKARÉKOS 
ÉS FENNTARTHATÓ

FORRADALMI TECHNOLÓGIÁK
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LOXONE SMART HOME 
TECHNOLÓGIÁVAL VEZÉRELHETŐ

FORRADALMI TECHNOLÓGIÁK

A JÖVŐ SZELLŐZTETŐJE

EGYEDI. AUTOMATIKUS.  
EGÉSZSÉGES.

Az Internormnak köszönhetően nem kell többet a szellőztetésre 
gondolnia. Az Internorm ugyanis olyan ablakokat kínál, melyekben 
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, CO2 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  
szobában automatikusan és egyedileg gondoskodik a  
tökéletesen friss levegőről.

szimbolikus ábra

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.

Kényelmes vezérlés
Az Internorm I-tec SmartWindow intelligens házi vezérlésével  
az I-tec Szellőztetés kényelmesen irányítható okostelefonról vagy 
tabletről. 

FRISS LEVEGŐ NAGY 
HŐVESZTESÉG NÉLKÜL 

FRISS LEVEGŐ 
KÜLSŐ ZAJOK NÉLKÜL

FRISS LEVEGŐ 
PORTERHELÉS NÉLKÜL

FRISS LEVEGŐ NAGYOBB 
BIZTONSÁG MELLETT

FRISS LEVEGŐ 
PENÉSZEDÉS ELLEN

FRISS LEVEGŐ AZ 
EGÉSZSÉGES OTTHONÉRT

FRISS LEVEGŐ ANÉLKÜL, 
HOGY BEJUTNA AZ ESŐVÍZ

FRISS LEVEGŐ MINDEN 
SZOBÁBAN EGYEDILEG

FRISS LEVEGŐ 
HUZAT NÉLKÜL

FRISS LEVEGŐ GONDTALANUL: 
AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

SMART WINDOW – EGYSZERŰ  
ÉS KÉNYELMES VEZÉRLÉS
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FORRADALMI TECHNOLÓGIÁK

BIZTONSÁGÉRZET

PÁRATLAN. PRECÍZ. VISSZAFOGOTT.

A hagyományos reteszelőcsap helyett csappantyúk gondoskod-
nak az ablakszárny precíz, biztonságos tokba kapcsolódásáról.  
A szárny mind a négy oldalán megfelelően kis távolságra egy-
mástól a csappantyúk záródáskor 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 alapkivi- 
telben 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. 

Kényelmes tisztítás
A tok tisztítása könnyebb lesz, hisz a záróelemek szinte teljesen 
eltűnnek. A szárnyon lévő kevés elem alig áll ki a síkból, és az  
elemek között sima, könnyen kezelhető műanyag felület található. 

SZÁRNYSÚLY 
130 KG-IG

kg

KESKENY TOKSZÉLESSÉG A 
TÖBB BEESŐ FÉNY ÉRDEKÉBEN

VISSZAFOGOTT DESIGN  
LETISZTULT VONALAKKAL

NINCSENEK LÁTHATÓ ZÁRÓELEMEK 
A KELLEMES MEGJELENÉSÉRT

A FIX ELEMEK ÉS A SZÁRNYAK 
AZONOS MEGJELENÉSŰEK

KERET NÉLKÜLI 
ÜVEGARCHI TEKTÚRA

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ 
TOK

KI JUT BE EGY KF 500 ABLAKON? 

79 próbálkozásból - 79 sikertelen.

Győződjön meg saját maga az eredményről!
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LOXONE SMART HOME 
TECHNOLÓGIÁVAL VEZÉRELHETŐ

FORRADALMI TECHNOLÓGIÁK

ÖNÁLLÓ ENERGIAELLÁTÁSÚ  
ÁRNYÉKOLÓ 

INTEGRÁLT. FÜGGETLEN. 
AUTOMATIKUS.

Az Internorm mindegyik kapcsolt szárnyú ablakrendszerénél integ- 
rálható az önálló energiaellátású I-tec Árnyékolás. A napelemes 
modulnak és az akkumulátornak köszönhetően az I-tec Árnyékolás 
külső áramforrás nélkül is működik és az ablak megjelenése válto-
zatlan marad. 

Az új napszakfelismerő, automatikus üzemmód lehetővé teszi a
reluxa önálló nyitását napkeltekor és lezárását naplementekor.  
A napsugárzás és a hőmérséklet mérésével elkerülhető a szobák 
átmelegedése. Az automatikus vezérlés télen nyitva tartja a
reluxákat, lehetővé téve a napenergia maximális kihasználását  
és a fűtésköltség csökkentését. 

Közvetlenül az ablakba beépítve
Az I-tec Árnyékolás közvetlenül az üvegek között található. Egy a to-
kra szerelt kezelőfelülettel könnyen állíthatja az árnyékolást. A kezelés 
során még több kényelmet kínál az I-tec SmartWindow. Az Internorm 
intelligens épületvezérlése lehetővé teszi önnek az árnyékolók mobil 
irányítását okostelefonról, tabletről vagy internetről. 

AUTOMATIKUS HŐVÉDELEM 
NYÁRON

NINCS SZÜKSÉG 
KÜLSŐ ÁRAMFORRÁSRA

AUTOMATIKUS  
NAPSZAKFELISMERÉS

BEÉPÍTETT ÁRNYÉKOLÓ ÉS  
BELÁTÁS ELLENI VÉDELEM

KÉZI VEZÉRLÉS  
LEHETSÉGES

A TÉLI ENERGIA 
IS HASZNOSUL

SMART WINDOW – EGYSZERŰ  
ÉS KÉNYELMES VEZÉRLÉS
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I-tec ÜvegezésI-tec Insulation

FORRADALMI TECHNOLÓGIÁK

ÚJ SZIGETELÉSI 
TECHNOLÓGIA

MEGSZAKÍTÁSMENTES. 
HATÁSOS. 

Az Internorm-ablakok a kiváló hőszigetelésükről  
ismertek. Ennek egy lényeges tényezője a HFCKW-, 
HFKW- és FKW-mentes szigetelés, ami a tokprofilok- 
ba kerül. 

Az I-tec Insulation izolálása granulátumként „nyom- 
kodással“ kerül a KF 410 és KV 440 műanyag/alu- 
mínium ablakok tokjának belsejébe. Ez az új szige- 
telési technológia a kamrákat végig egyenletesen  
tölti ki és jelentősen javítja a hőszigetelést. 

TOVÁBB JAVÍTOTT 
HŐSZIGETELÉS

GRANULÁTUM 
A HAB HELYETT

HÉZAGMENTES 
KAMRAKITÖLTÉS

MAXIMÁLIS BETÖRÉS
ELLENI VÉDELEM

MÉG HATÉKONYABB 
HŐSZIGETELÉS

MÉG JOBB  
HANGSZIGETELÉS

NAGYOBB  
STABILITÁS

INNOVATÍV  
KEREK MEGOLDÁS

HÉZAGMENTES. BIZTONSÁGOS.  
STABIL.

Sok ablaküveg csak néhány ponton csatlakozik  
a tokhoz. Az Internormnál alapkivitelben a  
Fix-O-Round technológiát alkalmazzuk a hézag- 
mentesen körkörös rögzítés érdekében. A tech- 
nológia előnye az ablaktok és az üveg körbefutó  
összeragasztásában 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 fix kapcsolatot garantál  
az üveg és a tok között, másfelől az üveg könnyű 
cserélhetőségét is biztosítja.

A hegesztett szárnytokot  

derék szögben megfeszítjük.

Az üveget behelyezzük a 

tokba, és központosítjuk.

Az üveg és a tok között fenn- 

maradó hézagot körben  

ragasztóval töltjük ki.

Az üvegezőléc vagy a takaróléc  

felszerelésével a ragasztási  

fugát eltakarjuk. 
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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 könnye- 
dén nyithatók, ill. csukhatók, valamint felügyelhetők a kinyitott, 
buktatott és a becsukott ablakok.

Otthon vagy útközben
Az Internorm ingyenes alkalmazásával kényelmesen, mobilon keresz-
tül 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 gateway biztosítja.

INGYENES ALKALMAZÁS 

HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL

A KÖVETELMÉNYEK 
EGYSZERŰ DEFINÍCIÓJAi

EGYSZERŰEN 
BŐVÍTHETŐ

KÉZI VEZÉRLÉS 
LEHETSÉGES

EGYEDI 
BEÁLLÍTÁSOK

TASK-OK SEGÍTSÉGÉVEL SZABAD-
SÁG ALATT IS VEZÉRELHETŐ

Az Internorm I-tec SmartWindow alkalmazásának ingyenes letöltése:
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HASZNOS

KOMPETENS TIPPEK  
AZ INTERNORMTÓL.

A biztonság és az energiahatékony építkezési mód 
egy új ház építésénél vagy egy épület felújításánál 
nagy szerepet játszanak. De ezek  semmiképp 
sem gyakorolhatnak negatív hatást az építészeti 
megoldásokra. Ezért a különböző ablak alapanya-
gok, valamint az azokhoz illő nagy üvegfelületek 
és emelő-toló ajtók kombinálhatósága a legelső 
helyen szerepel. 

Hasznos tippeket adunk Önnek 
az alábbi területeken:
· ablakok alapanyagainak kombinálhatósága
· az ablakok maximális biztonsága
· energiahatékony építési mód
· problémamentes felújítás
· tökéletes beépítés
· hőszigetelés és hanggátlás
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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 alakít-
hatja 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 ott-
honában. Az ablak stílusához illő emelő-toló ajtókat kíná-
lunk műanyag/alumínium és fa/alumínium alapanyagból.

TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓ

Műanyag

A műanyag hosszú 

élettartamú, extré-

men karbantartás-

mentes és alkalmas 

nagy nedvességtar-

talmú helyiségekbe 

is mint pl, a fürdő-

szoba. 

 

BELÜL VÁLASZTHATÓ

Fa

A fa melegséget 

áraszt, kellemes 

hangulatot teremt, 

ezért tökéletesen  

illik a nappaliba 

és a hálószobákba.

Alumínium

A külső oldali 

alumínium borítás 

illik házának 

stílusához. 

KÍVÜL AZONOS
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BIZTOS, HOGY BIZTONSÁGOS
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.

MEGBÍZHATÓ. HATÉKONY. SZABADALMAZTATOTT. 

Biztonsági kilincs
A Secustik kilincs trezor zárral  

a legmagasabb szintű biztonsá-

got kínálja. A szabadalmaztatott 

zárómechanizmus bombabiztos 

védelmet nyújt a külső oldalról 

történő felfúrás ellen (a KF 500 

műanyag és műanyag/alumínium 

ablakoknál alapkivitelben).

Zárható kilincsek
A zárható kilincsek egyszerre  

nyújtanak optimális biztonságot 

a gyermekek jelenlétében és  

tökéletes betörés elleni védelmet. 

Az ablak kulccsal vagy nyomó-

gombbal 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 keres- 

kedelemben kapható bármely  

riasztórendszerrel kombinálható.

Ragasztott biztonsági üveg
A nyomásra széttörő szokványos 

ablaküveggel ellentétben a ragasz-

tott biztonsági üveg nem szóródik 

szét. Az üveget nagy szakítószi-

lárd ságú fólia tartja össze, az  

üveg benne marad az ablakkeret-

ben, és a sérülésveszély elhárul.

 

Biztonsági záróelemek
Az Internorm ablakcsaládok  

alapkivitelben egy alap bizton- 

sági fokozattal rendelkeznek.  

Az ablakot masszív, szép kiala- 

kítású, mégis visszafogott meg- 

jelenésű, ezüstszínű design  

záróelemek reteszelik az ablak- 

tokba helyezett fejes csappal.

I-tec Üvegezes
Az Internorm szabadalmazta- 

tott üvegezési technológiájának 

köszönhetően az üveg kinyomá- 

sa már nem lehetséges. Az  

üveget körben beleragasztjuk  

az ablakkeretbe, így biztosan  

és fixen tart. Az Internorm ablak-

családok alapkivitelben rendelkez-

nek ezzel az I-tec innovációval.

Rejtett vasalat
A rejtett vasalat gondoskodik  

róla, hogy az ablakot ne emel- 

hessék le a pántokról, emellett 

visszafogott megjelenést és  

egyszerű tisztíthatóságot biztosít.

I-tec Vasalat
Az Internorm forradalmi vasalati 

technológiája maximális védelmet 

biztosít. Az ablak reteszelésekor 

csappantyúk nyílnak ki, és hatolnak 

be minden oldalon a tokba. Az 

ablak nem emelhető ki.
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XL-ÜVEGEZÉSEK
HATÁRTALAN SZABADSÁG
A modern üvegépítészet új életérzést teremt. A falak va-
rázsütésre eltűnnek és a belső terek összekapcsolódnak a 
környező természettel. Az Internorm a fix üvegezések és a 
műanyag, műanyag/alumínium és fa/alumínium emelő- 
toló ajtók mellett nagy üvegfelületeket is kínál Önnek,  
mint amilyen a Panorama HX 300 és az olyan nagy méretű 
üvegfelület, mint a HS 330-30.

Tökéletes panoráma
Arra törekszünk, hogy a kortárs építészet kihívásainak  
a legmagasabb minőségben megfeleljünk. Ezért az 
Internorm olyan ablakrendszereket fejlesztett ki, amelyek 
könnyedséget és nagyvonalúságot teremtenek. Mindezt 
annak érdekében, hogy Ön megvalósíthassa egy nyílt 
lakáskoncepcióról szóló elképzelését. Az Internorm  
emelő-toló ajtainak könnyedsége és az alacsony küszöb 
emeli a lakókomfortot. 
 
Maximális nyitottság
A nagy üvegfelületek kitágítják a lakótér valóságos határait 
és egy újfajta, határtalan térérzetet teremtenek. A modern 
üvegépítészetben a keret nélküli ablakokkal, a fix üvegfe-
lületekkel, a teljes üvegsarkokkal, a nagyvonalú emelő-toló 

ajtókkal, a panoráma ablakokkal és a különleges megol-
dásokkal innovatív megoldásokat kínálunk Önnek. Ezek-
nek a megoldásoknak a kombinációjával lehetővé válik az 
olyan elképzelések megvalósítása is, amelyek a maximális 
nyitottság építészetére jellemzőek.
 
Nagy hatékonyság és biztonság
A nagy üvegfelületeken keresztül több fény jut be a lakó-
terekbe. A háromszoros üvegezés a felhősebb napokon 
is gondoskodik a kiváló  hőszigetelésről. ESG-üvegek 
védenek a sérülésektől üvegtörés esetén. 
 
Nagy ötletekhez
Az Internorm saját gyártási koncepciót dolgozott ki annak 
érdekében, hogy megfelelhessen az építészek és az 
építtetők különleges kéréseinek és követelményeinek is: 
a STUDIO XL teljesen új lehetőségeket teremt az egyedi 
építészeti megoldások és a szokásosnál nagyobb mére  - 
te zések terén. A kis szériában történő gyártásnál a 
nagyméretű elemek fa/alumínium kivitelben akár 12 mm 
vastagságban és 17 m2-es üvegfelületben is elkészíthetők. 
Mindezt a HS 330 fa/alumínium emelő-toló ajtóval kombi-
nálva is.



EMELŐ-TOLÓAJTÓK

Az emelő-toló ajtók biztosítják a bel- és kültér közötti kapcsolatot. 
A tok nélküli oldalelemek, az XL méretek és a speciális megoldá-
sok a vártnál jobban megnövelik a teret, és új, határtalan térérze-
tet keltenek. Varázsütésre eltűnnek a beltér és a külvilág közötti 
határok, és összekötik a lakóteret a természettel. A rendkívül 
alacsony küszöbök akadálytalan és gördülékeny kilépést biztosí-
tanak.
 
A nagy üvegfelületek több beeső fényről gondoskodnak és meg-
elevenítik a belső teret. A tok zökkenőmentesen tolódik az oldalsó 
fix elemre. Az emelő-toló ajtó nagyméretű üvegelemei játszi 
könnyedséggel nyithatók. Nincsenek a belső térbe benyúló ajtók. 
Nincsenek értékes teret foglaló ablakszárnyak.

Az Internorm emelő-toló ajtói műanyag, műanyag/alumínium és  
fa/alumínium alapanyagokból kaphatók. Tökéletesen kombinál-
hatóak minden Internorm ablakcsaláddal, valamint árnyékolókkal 
és rovarhálókkal.

HATÁRTALAN. ZAVARTALAN. KERET NÉLKÜLI.

G80 kilincs
Art-Nr. 36475

Dallas kilincs
Art-Nr. 36412

Softline kilincs
Art-Nr. 32170

Még nagyobb választékot talál  
az Internorm [1st] window partnereinél. 

116 I 117    

TIPPEK



118 I 119    

TIPPEK

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 142. oldalon.

FÉNYBEN ÚSZÓ

Maximális természetes fény  és minél jobb panoráma biztosítása  

– ezek voltak a megbízó elvárásai a tervezővel szemben.  

A hatalmas tolóajtók összekötik a kintet a benttel. 

Családi ház (Ausztria): KF 500 ablak; AT 410 bejárati ajtó

ENERGIAHATÉKONY ÉPÍTKEZÉS.

Nemcsak a passzívházak segítenek az energiatakarékosság-
ban. A hagyományos házépítésben is nagyon sok energia és 
CO2 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 
figyelembe kell venni az árnyékolók beépítését. Ezen felül 
rovarvédő rendszerek is integrálhatók.

ÚJÉPÍTÉS
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FELÚJÍTÁS HAGYOMÁNYOS STÍLUSBAN

Egy tejesen leromlott állapotú, fából és kőből készült házat a 

vakolatig visszabontottak, majd újraépítették és modern elemekkel 

egészítették ki. Az eredmény ez a jól sikerült, kedves épület lett. 

Családi ház (Ausztria): Ablak HF 310

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 – figyel-
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.
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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. 

LÉPÉSRŐL  
LÉPÉSRE  
A TÖKÉLETES 
FELÚJÍTÁSÉRT

CSODÁS ÁTALAKULÁS

A 70-es évek tipikus nyeregtetős családi háza lapos  

tetős modern kubussá változott. 

Családi ház (Ausztria): KV 240 ablak

AZ INTERNORMNAK 
KÖSZÖNHETŐEN AZ 
ABLAK CSERE SZINTE  
ÉSZREVÉTLENÜL ZAJLIK.
Gyors, tiszta és egyszerű. Így zajlik a felújítás az Internorm partnereinél. 
 

 EGYSZERŰEN Az Internorm partner felkeresi Önt az otthoná- 

ban, megvizsgálja az épületet, leméri az abla-

kokat és Önnel együtt pontos időtervet alakít ki.  

Az ablakokat ezután pontosan az Ön elképzelé-

sei 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 egymás utánban 

történik.

 TÖMÍTETTEN A helyes beépítési csatlakozás és az op-

timális csatlakozófuga biztosítja a szükséges  

tömítést az ablak és a fal között.

 KITAKARÍTVA A szerelés végeztével kitakarítunk és eltávolít-

juk a takarófóliákat.

 ELLENŐRIZVE Ezután a beépítő csapat Önnel együtt el-

lenőrzi az ablakok teljes működőképességét.  

Lezárásként karbantartási és ápolási taná- 

csokat adunk.

1

2

3

4

6

7

8

5

1

2

3

4

6

7

8

5



124 I 125    

TIPPEK

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 hővesz-
teség. A gyakorlat azt mutatja, hogy éppen ezen a területen 
jellemző a harmatképződés és a penészedés.
A megfelelő szállítási eszközökkel és egy daru segítségével 
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.

Élje át egy Internorm XL emelő-toló ajtó 
kiszállítását és beépítését!

BEÉPÍTÉS 
  

ÁPOLÁS

RENDSZERES KARBANTARTÁSSAL ÉS ÁPOLÁSSAL ABLAKAI TARTÓ-
SAN SZÉPEK MARADNAK.

Az Internorm termékek kiváló minőségben készülnek, és 
hosszú élettartamot garantálnak. Rendszeres karbantar-
tással és ápolással ablakai és ajtói tartósan szépek marad-
nak, és növekszik az élettartamuk.
Javasoljuk, hogy szakképzett munkatársainkkal végez-
tesse el Internorm termékeinek éves karbantartását. Ez 
magában foglalja az ablakok beállítását, a vízkivezetők 

tisztítását, a vasalatok olajozását és elhasználódásának 
ellenőrzését, a tömítések tisztítását és repedésmentes-
ségének ellenőrzését. Természetesen Ön is tisztíthatja az 
Internorm termékeket. Számos ápolószert kínálunk ehhez. 
Ezeket az információs füzettel együtt megtalálja az Inter-
norm [1st] window partnereknél, vagy az Internorm online 
ápolószer áruházában a www.internorm.com címen.

Intenzív 
tisztítószer

Dekor tisztító Powder-PolishVasalat ápoló Vasalat olaj Tömítés ápolószer Eloxal-Polish
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AZ INTERNORM 2016-OS ÉPÍTÉSZETI PÁLYÁZATÁNAK NYERTESE TÁRSASHÁZ KATEGÓRIÁBAN. 
Építésziroda: LOVE architecture and urbanism ZT Kft. (KF 300 ablak)Dobratsch-i alpesi ház 2.143 m, Transform Architekten ZT-GmbH, Günter Weratschnig építészmérnök

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

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 ma- 
gasabb a számérték, annál jobb a hangszigetelés. A hang- 
szigetelés 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 hangszige- 
telése 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
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EGYEDI

AZ INTERNORM ÁLTAL 
NYÚJTOTT KIALAKÍTÁSI  
LEHETŐSÉGEK.

Az Ön saját házának kialakítása épp annyira egyedi 
és egyéni, mint Ön. Csak a saját ízlése dönti el, 
hogy milyen legyen a ház stílusa: letisztult, modern, 
klasszikus vagy hagyományos. Az ablakainak is 
éppen olyan egyedinek kell lenniük, mint Önnek 
vagy saját házának. Milyen szerencse, hogy az 
Internorm pontosan a ház stílusához illő ablakokat 
kínálja Önnek.
 
Amit kínálunk:
· műanyag, fa és alumínium felületeket számtalan 

színben
· formatervezett alumínium, króm és sárgaréz 

kilincseket
· biztonsági üvegeket, valamint hőszigetelő 

üvegezéseket
· dizájn üvegezések széles választékát a Satina-

to-tól a Linea-ig
· árnyékoló és rovarvédelmi rendszereket
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Felületek és színek

MŰANYAG

 ABLAK KÜLSŐ OLDAL

Fehér 
műanyag

Az Internorm RAL színválaszték (homlokzati minőség)  
számtalan kialakítási lehetőséget kínál.
Érvényes az alumíniumra kívül és a fára belül.

M916

HM605HM906

HM704

HM803

HM113

HM735

HM907

HM716

HM722

HM304

HM817

ALAP SZÍNEK* HDS SZÍNEK**

HDS07

HDS06

HDS05

HDS04

HDS03

HDS02

HDS01

HDS08

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden szín rendelhető minden 
ablakhoz. 

A nyomdai és gyártástechnológiai adottságok következtében 
színelté-rés adódhat az ablakkatalógusban látható képek és az  
eredeti termékek között. Az Internorm [1st] window partner  
szívesen megmutatja Önnek az eredeti színmintát is.   

 * Minden standard szín rendkívül  időjárásálló kivitelben, kivéve M916 (homlokzati 
minőség).

**  Intenzív színek, ugyanakkor színeltérés lehetséges.

 *** A HF (rendkívül időjárásálló finoman strukturált), a HFM (rendkívül  időjárásálló fino- 
man strukturált fémes), a HM (rendkívül időjárásálló standard színek) és a HDH 
(rendkívül időjárásálló fadekor színek) felületi kivitelek esetében különleges,  
rendkívül időjárásálló porszórt bevonatot alkalmazunk.

 **** A HDH színek valódi fa megjelenést kölcsönöznek a kézzel készített, strukturált 
bevonatoknak köszönhetően, ugyanakkor színeltérések lehetségesek.

ALUMÍNIUM-BORÍTÁS

NEMESACÉL SZÍNEK

EL01
 matt  

rozsdamentes 
acél optika

EL02
 fényes  

rozsdamentes 
acél optika

DM01
sötétzöld

DM02
szürke

DM03
sötétszürke

FÉMDEKOR SZÍNEK

HDH17 
világosszürke

HDH14 
világosbarna

HDH12 
középbarna

HDH13 
sötétbarna

FADEKOR SZÍNEK****

HFM22

HFM21

HFM14

HFM13

HFM12

HFM11

HF605

HF304

HFM03

HFM02

HFM01

HFM04

HFM05HF768

HF716

HF704

HF735

HF916

HF113

HF817

hirest SZÍNEK*** 

KÜLÖNLEGES SZÍNEK

HXC 31

HXS 27

HXC 32

HXS 21

HXC 34

HXT 07

HXC 38

HXS 26

HXC 33

HXT 05

ÚJ: DURAxal színek
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  *  KF 500, 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

Krémfehér***Oregon- 
Dekor**

Sötétszürke*Arany tölgy**

DEKORFÓLIÁK

Nemes fehér**

FA

STANDARD SZÍNEK, LUCFENYŐ, LAZÚROS

FI509

FI501 FI503 FI505 FI507

FI508

FI500 FI504FI502 FI506

FI916

STANDARD SZÍNEK, 
LUCFENYŐ, FEDŐ

STANDARD SZÍNEK,  
VÖRÖSFENYŐ, LAZÚROS

LA600 LA601 LA602

 ABLAK BELSŐ OLDAL

MŰANYAG

Fehér 
műanyag

Kilincsek

Fehér 
díszkilincs
Art-Nr. 33896

Standard 
Alu natúr
Art-Nr. 33899

Acél 
díszkilincs
Art-Nr. 34615

Bruxelles 
díszkilincs 
Króm, 
szatinált
Art-Nr. 34592

Díszkilincs 
nyomógombbal
Art-Nr. 33885

Kilincs zárható 
réz
Art-Nr. 33886

Atlanta díszkilincs
polírozott réz
Art-Nr. 34750

Athinai díszkilincs 
polírozott réz
Art-Nr. 34595

Bruxelles 
díszkilincs 
polírozott réz
Art-Nr. 34591

Kilincs G80
Art-Nr. 36475

Dallas kilincs
Art-Nr. 36412

Softline kilincs
Art-Nr. 32447

Athinai 
díszkilincs 
Króm/
nemesacél 
matt
Art-Nr. 34596

Díszkilincs 
polírozott 
réz
Art-Nr. 34597

Athinai 
díszkilincs 
matt/
alu-acél
Art-Nr. 34594

Bruxelles 
díszkilincs 
polírozott 
réz/króm
Art-Nr. 34590

Amsterdam 
kilincs
Alu natúr
Art-Nr. 36416

G80 Kilincs
Art-Nr. 36435

G80 Kilincs
Art-Nr. 36404

G80 Kilincs
Art-Nr. 36400

Secustik-
kilincs G80
Art-Nr. 36431
(csak KF 500-hoz)

Dallas kilincs
Art-Nr. 36426

ÚJ: Az ablakbeépítésnél is lehet alkalmazni nem 
megszokott fafajtákat a HF 410 fa/alumínium és 
a HS 330 fa/alumínium emelő-toló ajtó esetében.

TÖLGY
EI703 EI702 EI704EI705 EI700EI701

HF 410 SZÍNEK – A FA ALAPSZÍNEKEN KÍVÜL RENDELHETŐK

KŐRIS
VÖRÖS- 
FENYŐ DIÓ

LA603ES800 NU400
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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) 
g =  Összenergia átbocsátó fok az EN 410 szerint    

Az ablakok hőszigetelési és hanggátlási értékei függenek a mérettől és a kialakítástól. Ahogyan a szabványban is szere-
pel, a megadott értékek 1230 x 1480 mm méretű egyszárnyú ablakokra és a vizsgálati tanusítványban leírt kialakításokra 
vonatkoznak. Az ezektől eltérő méretek és kialakítások esetében mások lehetnek az értékek.

ÜVEGEK

  * Nem áll rendelkezésre vizsgálati tanusítvány.
** Értékek home soft esetében vizsgálati tanusítvánnyal; ezek azonosak a home pure és ambiente-vel 

3-RÉTEGŰ ÜVEGEZÉS 
Műanyag és műanyag/alumínium ablakok

KF 200 KF 300 KF 410 KF 220 KF 405 KF 500

Üveg Üveg 
kód

Ug g ALU ISO Rw ALU ISO Rw ALU ISO Rw ALU ISO Rw ALU ISO Rw ALU ISO Rw

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

SolarXPlus

0,7 

0,7

54 % 

60 %

1,0 

1,0

0,95 

0,95

33 

33

0,97 

0,97

0,89 

0,89

33 

33

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

SolarXPlus

0,6 

0,6

54 % 

60 %

0,96 

0,96

0,88 

0,88

33* 

33*

0,90 

0,90

0,82 

0,82

33* 

33*

6b/10Ar/5/10Ar/b5 3P5 LIGHT 0,8 53 % 1,1 1,0 39* 1,0 0,96 39*

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

SolarXPlus

0,5 

0,5

54 % 

60 %

0,81 

0,81

0,71 

0,71

34 

34

0,85 

0,85

0,74 

0,74

35 

35

0,80 

0,80

0,71 

0,71

35 

35

0,79 

0,79

0,69 

0,69

35 

35

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

SolarXPlus

0,5 

0,5

54 % 

59 %

0,81 

0,81

0,71 

0,71

40 

40

0,85 

0,85

0,74 

0,74

39 

39

0,80 

0,80

0,71 

0,71

39 

39

0,79 

0,79

0,69 

0,69

39 

39

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

LIGHT 

SolarXPlus

0,6 

0,6

54 % 

60 %

0,88 

0,88 

0,78 

0,78

42 

42

0,92 

0,92 

0,81 

0,81

42 

42

0,88 

0,88 

0,78 

0,78

42 

42

0,87 

0,87

0,76 

0,76

42 

42

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

LIGHT 

SolarXPlus

0,7 

0,7

50 % 

55 %

0,95 

0,95

0,85 

0,85

45* 

45*

0,99 

0,99

0,89 

0,89

45* 

45*

0,95 

0,95

0,86 

0,86

45* 

45*

0,94 

0,94

0,84 

0,84

46* 

46*

8b/16Ar/5/18Ar/
b44.2(VSG-S) 3NU LIGHT 0,5 52 % 0,81 0,71 44*

  

 

  

 

3 RÉTEGŰ-ÜVEGEZES 
Fa/alumínium ablak

HF 210 HF 310 HF 410

Üveg Üveg 
kód

Ug / g ALU ISO Rw ALU ISO Rw ALU ISO Rw

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

SolarXPlus

0,7 

0,7

54 % 

60 %

0,98 

0,98*

0,90 

0,90*

34 

34

0,98 

0,98*

0,87 

0,87*

30 

30

6b/10Ar/5/10Ar/b5 3P5 LIGHT 0,8 53 % 1,0* 0,96* 36* 0,97* 0,91* 36*

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

SolarXPlus

0,5 

0,5

54 % 

60 %

0,86 

0,86*

0,74 

0,74*

36 

36

0,79 

0,79*

0,69 

0,69*

35 

35

0,80 

0,80*

0,70 

0,70*

35* 

35*

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

SolarXPlus

0,5 

0,5

54 % 

59 %

0,93 

0,93*

0,81 

0,81*

39 

39

0,88 

0,88*

0,77 

0,77*

39 

39

0,89* 

0,89*

0,78* 

0,78*

39* 

39*

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

LIGHT 

SolarXPlus

0,6 

0,6

54 % 

60 %

0,93* 

0,93*

0,81* 

0,81*

44 

44

0,88* 

0,88*

0,77* 

0,77*

42 

42

0,89* 

0,89*

0,78* 

0,78*

42* 

42*

44b.2(VSG-S)/14Ar/4/ 
12Ar/b44.2(VSG-S) 3FH

LIGHT 

SolarXPlus

0,7 

0,7

50 % 

55 %

0,98* 

0,98* 

0,90* 

0,90*

46 

46

0,98 

0,98*

0,87 

0,87*

46 

46

0,99* 

0,99*

0,88* 

0,88*

46* 

46*

 

KAPCSOLT SZÁRNYÚ 
Műanyag/alumínium és fa/alumínium

KV 240 KV 440 
studio

KV 440 
home/ambiente

HV 350

Üveg Üveg 
kód

ALU ISO Rw ALU ISO Rw ALU ISO Rw ALU ISO Rw

4 // 6/18Ar/b4 2KU LIGHT 1,1* 1,1* 41* 1,0 0,98 40 1,0** 0,96** 42 

6 // 6/18Ar/b4 2KU LIGHT 1,1* 1,1* 43* 1,0 0,97 42 1,0 0,98 42 0,99 0,95 44

6 // 3bESG/10Kr/ 
2TVG/10Kr/b3ESG 37F LIGHT 0,80 40* 0,74 0,69 40* 0,73 0,69 40*  0,72 0,68 44

6 // 4bESG/ 
10Ar/4/10Ar/b4 37M LIGHT 0,85 0,81 44

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

LIGHT 

SolarXPlus

0,83 

0,83

0,78 

0,78

43 

43

0,82 

0,82

0,77 

0,77

43 

43

6 // 3bESG/ 
12Kr/3/14Kr/b4 3AE

LIGHT 

SolarXPlus

0,76 

0,76

0,71 

0,71

43 

43

0,75 

0,75

0,70 

0,70

43 

43

EMELŐ-TOLÓAJTÓK 
Műanyag, műanyag/alumínium és fa/alumínium

KS 430 HS 330

Üveg Üveg 
kód

Ug g ALU ISO Rw ALU ISO Rw

4bESG/18Ar/4/ 
18Ar/b4ESG 3T6

LIGHT 

SolarXPlus

0,5 

0,5

54 % 

60 %

0,76 

0,76

0,68 

0,68

33 

33

0,73* 

0,73*

32 

32

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

LIGHT 

SolarXPlus

0,5 

0,5

53 % 

58 %

0,76 

0,76 

0,68 

0,68

41 

41
 

0,73* 

0,73*

40 

40
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Altdeutsch K

Mastercarré

UADIChinchilla

Hullámos katedrálüveg

Masterpoint

Ornament 504

Linea

Satinato fehér

Drótüveg

Reflo

Üvegek

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) fizikai behatás esetén tompa élű, összefüggő apró kis darabokra hullik szét, ezért 
nagyon kicsi a sérülés veszélye. A ragasztott biztonsági üveg (VSG) esetében habár az üveg darabokra törik, de a 
szilánkmegkötő üveg szakadásmentes, elasztikus köztes réteggel sérülések elleni védelmet is nyújt.

 

FONTOS TUDNIVALÓK

A díszüvegek színének és struktúrájának képi ábrázolása 
nem minden esetben felel meg az eredetinek. A félreértések 
elkerülése érdekében kérjük, hasonlítsa össze az Internorm 
[1st] window partnernél megtalálható mintaüvegeket. 
 
Kondenzáció képződés
Többrétegű ablakoknál bizonyos klimatikai feltételek  
esetén fizikai okok miatt kondenzáció képződhet, illetve  
a külső ablaktábla bepárásodhat az ablaktáblák közötti 
részen, ahol a napfény éri.
Bizonyos körülmények között a szigetelőüveg külső és belső 
felületén is kialakulhat kondenzáció. Nagy hőszigetelésű 
szigetelőüvegeknél az üveg alacsony felületi hőmérséklete 
miatt kondenzáció és jég képződhet, ha a levegő nagyon 
gyorsan hűl le és ezért a levegő maximális telítési pontja 
túllépi a harmatpontot. A kondenzáció elkerülésével kap-
csolatos tippeket és tanácsokat honlapunkon találhat az 
„Internorm útmutató a használati utasításhoz, ápolás, 
karbantartás és garanciák“ menüpont alatt.

Egy hagyományos ablaküveg darabokra hullik és így 

szabaddá válik az ablakon keresztül az út. 

A ragasztott biztonsági üveg az erőszakos behatás ellenére 

sem esik szét, hanem az ablak zárva marad.

Az egyrétegű biztonsági üveg életlen, tompa üvegdarabokra 

hullik szét, ezért kicsi a sérülés veszélye.
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Az ablakokba beépítésre kerülő szigetelő- és az  
ESG üvegek jó részét az Internorm gyártja.  
Mindig előrelépünk és igyekszünk az innovatív és  
kiváló hőszigetelésű üvegek trendjének megfelelni. 

Hőszigetelő üvegezés
Lehetelvékony nemesfémrétegek és nemesgázok  
mint pl. az Argon és a Kripton kerülnek az üvegek  
közé. 
Ezek biztosítják a kiváló hőszigetelést. Ha a  
kétrétegű üvegek helyett a három rétegű mellett  
dönt, ugyanazon fűtési költségek mellett 40%-kal  
nagyobb üvegfelületet tervezhet.

                  SolarXPlus

Az ablaktábla újszerű bevonata több fényt és energiát 
enged be a belső terekbe, mint más speciális üvegezések. 
Ez egyrészt még barátságosabbá és világosabbá teszi a 
lakótereket, másrészt pedig kitűnő hőszigetelést kínál.
 

Ezáltal nagyon alacsony a hőveszteség és Ön még több 
nappali fényt élvezhet. Döntő előny, különösen a sötét téli 
hónapokban.

ÜVEGEZÉS

INTERNORM – AUSZTRIA LEGNAGYOBB SZIGETELŐÜVEG GYÁRTÓJA

ÚJ!

SolarXPlus speciális bevonat
(Szimbolikus ábrázolás)

BELÜLKÍVÜL

Fűtési hő 
veszteség U érték

napenergia
nyereség
g érték

PINCEABLAKOK

Biztonság

Hőszigetelés  
(W/m2K)

Alap biztonsági 
fokozat

34

Uw = 1,3

JELLEMZŐK

Pinceablakok
A pincébe Optima márkájú műanyag ablakokat kínálunk. Ezeket az ablakokat rétegzett szigetelőüveggel  
kapja. A kazánablakok külonleges fejlesztés, ahol a tűzgátló profilokkal és ráccsal a zárt ablak melletti  
folyamatos szellőzés megoldott. A különböző hatósági előírások miatt javasoljuk egyeztesse az építési  
hatóságokkal, hogy a műanyag kazánablak engedélyezett-e. A pinceablakok könnyen felszerelhető  
fehér egér elleni védőráccsal is rendelhetők.

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

Hangszigetelés  
(dB)
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ÁRNYÉKOLÁS ÉS ROVARHÁLÓK

KOMBINÁLHATÓ. INTEGRÁLT. VÁLTOZATOS.

Az árnyékolók és a rovarvédő termékek funkcionális egységgé teszik az ablakot, és támogatják a hom-
lokzati design érvényesülését. Kapcsolja össze az árnyékolást az I-tec SmartWindow-val és élvezze az 
automata funkciók nyújtotta komfortot, illetve az okos telefonról vagy tabletről vezérelhetőség kényelmét!

Kapcsolt szárnyú ablakok: Integrált, ezért védett árnyékolás és belátás elleni védelem az üveglapok 
között. Választható reluxa, pliszé vagy Duette®, kérésre önálló energiaellátású árnyékoló (I-tec Árnyékolás).

Raffstore: a fény és a hő optimális szabályozása állítható lamellák segítségével, kérésre RETROLux  
nappali fény vezetéssel. Rovarhálóval kombinálható.

Előtét raffstore: a fény és a hő optimális szabályozása állítható lamellák segítségével. Rovarhálóval  
kombinálható.

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

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

Zsalugáterek: Alumíniumból, számos kialakítási lehetőséggel. Rovarhálóval kombinálható.
Rovarvédő roló ZsalugáterBelső reluxa Nyíló- és fix keretes  

rovarháló
Tolókeret

Kapcsolt szárnyú ablakRaffstore Előtét redőny Minitokos redőnyElőtét redőny
(íves doboz)

Tervező: Tóth Project Kft. 
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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

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 CO2 kibocsátás a kiváló hőszigetelésnek köszönhetően
 betörés elleni védelem
 egyszerű ápolás és karbantartás
 költségkímélő ápolás és karbantartás
 a beruházás gyors megtérülése
 több évtizedes értékmegőrzés

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    üveg 
  konstrukció, egyedi gyártmányok stb.)   osztólécek (osztás, típusok stb.)

 fix elemek    kilincsek 
 ablakosztás: egy- vagy többszárnyú,  

felülvilágító   
 színek (minden RAL szín, fadekor, fémdekor,  

nemesacél színek, faszínek stb.) 

Nyitástípusok  bukó-nyíló   toló 
 nyíló  harmonika toló
 bukó  zárható ajtók
 fix üvegezésű  kifelé nyíló ajtók
 emelő-toló

Kényelem és biztonság  biztonsági vasalatok  automata funkciók  
 biztonsági üvegek: ESG, VSG  SmartWindow
 gyerekzár  teljesen okosház 
 nyitásérzékelés

Árnyékolás és rovarhálók  kapcsolt szárnyú ablak  redőny
  belátás elleni védelem  rovarháló
  takaróléces kivitel   fix keretes
  árnyékolás   felhúzható rolós
  automata funkciók   nyíló
  SmartWindow kényelmi irányítás   toló

 Raffstore  zsalugáter

Termékekhez tartozó 
kiegészítők

 szellőztetés  díszkilincsek
  nedvességérzékelő automatika  akadálymentes ajtóküszöbök
  hővisszanyerés  bejárati ajtók
  egyes helyiségek irányítása  
  ablakba integrált  
  SmartWindow kényelmi irányítás

Hőszigetelés  energianyerési potenciál: a kiváló hőszigetelésű ablakoknak köszönhető  
fűtésköltség megtakarítás az Internorm energiamegtakarítási 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

ABLAKVÁSÁRLÁSI ELLENŐRZŐLISTA



IRÁNYMUTATÓ

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ  
TERMÉKEK IGÉNYES  
ÜGYFELEK SZÁMÁRA.

Vállalatunk szakképzett munkatársai minden 
nap minőségre vonatkozó ígéreteink betartásán 
munkálkodnak. Magától értetődő számunkra a 
termékminőség folyamatos ellenőrzése és doku-
mentálása. A vállalaton belüli, modern és kiválóan 
felszerelt vizsgáló központunk segítségével minden 
összetevőt a technika legfrissebb állása szerint 
ellenőrzünk.
 
Az Internorm minőségbiztosítás azonban nem ér 
véget, mikor a termék elhagyja a gyártóüzemet. 
Csak akkor vagyunk elégedettek, ha az ügyfél 
pontosan megkapja a terméket, és elégedett a 
szolgáltatásunkkal.
 
Kifinomult logisztikai koncepciónk garantálja a 
teljes megrendelés megbízható és pontos kiszállí-
tását a megbeszélt időpontban.
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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 kiszolgálást 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

A 10 CUSTOMER CARE ALAPKÖVETELMÉNY

AKKOR VAGYUNK ELÉGEDETTEK,  
HA SIKERÜLT ÖNT ELRAGADTA-
TOTTÁ TENNÜNK.

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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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EZT KÍNÁLJUK ÖNNEK

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 korlát-

lan kialakítási lehetőségeket kínálunk a színek, üvegezések, kilincsek és 

nagyméretű üvegfelületek széles választékának köszönhetően. Az Ön 

igényei szerint! 

 

Innovatív technológiák

Vállalatunk saját kutatórészlege folyamatosan új termékeket és techno-

lógiákat dolgoz ki, hogy még nagyobb kényelmet és biztonságot kínál-

hassunk Önnek. Üzemeinkben a legmodernebb technika segítségével 

valósítjuk meg ezeket a fejlesztéseket. 

 

Tökéletes kombinálhatóság

Az Internorm ablakok az Internorm termékpaletta minden más terméké-

vel tökéletesen kombinálhatóak. Az azonos felületi struktúrák, színek és 

üvegek lehetővé teszik a ház harmonikus kialakítását. 

Kiváló minőség

Az Internorm ablakok esetében magától értetődő a kiemelkedően 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 ügyfélszolgálati prog-

ramot 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 ter-

mék tökéletes működőképességét, valamint értékes karbantartási és 

ápolási tanácsokkal szolgálnak. 

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ABLAKOK ÉS 
MAGAS SZINTŰ SZOLGÁLTATÁS.

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

GARANTÁLTAN HOSSZÚ TÁVON  
ÉLVEZHETI INTERNORM ABLAKAIT.

Az Internorm, mint Európa vezető és nemzetközi szinten legnagyobb ablakmárkája, már 85 éves tapasztalattal rendel- 
kezik az irányadó ablak és ajtó megoldások terén. Mindehhez kivételes megbízhatóság és hosszú élettartam társul.
Ezt garantálhatjuk Önöknek.

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

Garancia · Időjárásállósági garancia, fehér műanyag ablak- és ajtóprofilok természetellenes  

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 Internorm 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 · 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.

Garancia · Időjárásállósági garancia, műanyag redőnyprofilok természetellenes elszíneződése  

és felületi repedezése ellen.

· Eloxált és porszórt felületű alumínium redőny és reluxa profilok felületének természet- 

ellenes elszíneződése és repedése ellen.

· Az ablak- és ajtóvasalatok működésére az Internorm beépítési és karbantartási  

előírásainak betartása esetén.

Biztosíték Ezen kívül az Internorm jótállást biztosít arra vonatkozólag, hogy az Internorm termékek 

szakembereink által ismételten olyan állapotba hozhatóak (eredeti alkatrészek nem kötele-

zőek), hogy azok teljes működőképessége 30 éves időtartamig biztosított, ill. megmarad.  

Ez abban az esetben érvényes, 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.

5
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3
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Minden az Internorm mellett szól. 

VinylPlus tanúsítvány EnergieGenie 2016
innovációs díj

(HF 410)

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 |  Bernhard Hörtnagl, A-6020 Innsbruck,

Jasmin Schuller, D-12047 Berlin, Florian Scherl, A-6425 Haiming  

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.

A műszaki változtatások, a szedési és nyomdahibák joga fenntartva.

Az Internorm International GmbH ARA licencpartner: Licencszámunk: 4477

Osztrák állami címer Ausztria minőségjelzés TÜV Rosenheimi Ablaktechnikai 
Intézet

CE-jelölés

Minergie® 
tanúsítvány 

Osztrák Környezetmodellezési 
Társaság

Tanúsítvány a fenntartható 
erdőgazdálkodásért

KlimaHaus 
tanúsítvány

Energy Globe díj
(Schiestlhaus projekt)

Trauni Klímaszövetség 
Közössége

Grazi Műszaki 
Egyetem

Közlekedési, Innovációs és Tech-
nológiai Szövetségi Minisztérium

RAL minőségjelzésPlus 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
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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


