
TermészeTesen
egyedülálló

Az új HF 410 fa/alumínium ablak
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Új technológIa
nagyobb színválaszték

teljesen Új 
keretet adunk 
otthonának

az Új HF 410 fa/alumínIum 
ablakunkkal.

Forradalmi ablakunk magjában I-tec Core találha-
tó – a lehető legnagyobb stabilitás és tartósság 
érdekében.

Vigyen be az otthonába egy kis darab természe- 
tet tölgyből, kőrisből vagy vörösfenyőből készült  
Internorm-ablakkal. Időtlen design, örökké tökéle-
tes működés.

Habár ablakaink mindig ugyanabból a fából ké-
szülnek, mindegyikük egyedi – finoman felosztott 
fa mintázattal és kézi gyártással. A fa láthatóan és 
érezhetően tovább él. A kiemelkedő minőség és a 
természetes szépség áll a középpontban. 
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HF 410 Fa/alumínium ablak 
különböző anyagok tökéletes 
egyesítése az IdeálIs ablakért.
A belső oldalon nemes fa sokféle variációban és színben, a magban stabil I-tec Core. 
A külső oldalon időjárásálló alumínium-borítás a legnagyobb tartósság biztosítására. 

külső alumínIum-borítás
· Időjárásálló külső védelem sokféle színben. 

· Fa/hab/alumínium anyagösszetétel a legjobb 
hőszigetelés érdekében kis beépítési mélységnél.

stabIl mag
· Kimagaslóan stabil ablak és korábban elérhetetlen magas  

szilárdság az egyedülálló Internorm I-tec Core-technológiának  
köszönhetően. 

· Ez az ökológiai nyersanyag jelentősen terhelhetőbb,  
a nedvességgel szemben jobban ellenáll és megőrzi a formáját.

széles belső fa választék
· Az ön egyedi és harmonikus lakóterének kialakítására.

· Az új technológiának köszönhetően különleges fafajták  
vonzó ár-érték arányban kaphatóak.

sTabil, egyedi és Hosszú éleTTarTamú

A fafajták és a színek választéka végtelen: a koráb-
ban az ablakgyártásban nem jellemző fafajtákat is 
használhatjuk mind az új fa/alumínium HF 410 ablak-
nál, mind a fa/alumínium ajtóknál. 
A szabadalmaztatott Internorm-technológia a jövő-
ben nagy színválasztékot és új fafajták alkalmazását 
teszi lehetővé vonzó áron.

Ablakai az éppen aktuális trend színeiben – a padló-
hoz és a bútorokhoz igazítva – egyedi designelemmé 
válnak.

beépítési mélység (mm)

Hangszigetelés (dB)

85

46-ig

Uw = 0,64-igHőszigetelés  
(W/m2K)

Ismerje meg az új 
Internorm fa/alumínium 
ablaktechnológiát!

továbbI hf 410 előnyök
· Szebb megjelenés a keskeny profildesignnak köszönhetően.

· Választható rejtett vagy látható vasalat.

· 3-szoros tömítési rendszer.



FennTarTHaTóság 
A fa anyag optimális kihaszná-
lásának köszönhetően energia-
takarékos.

PEFC-árupecsét:  
Tanúsítvány a fenntartható 
erdőgazdálkodásért
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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 fejlesztettünk az ablakgyártásnak. Annak érdeké-
ben, hogy az ablakokat önnek még stabilabbá, még tartósabbá és még egyedib-
bé tegyük. 

Az új I-tec Core-ral a HF 410 fa/alumínium ablak magjában vékony ragasztott 
farétegeket dolgozunk össze, ahogy ezt a nagy stabilitású tetőgerendáknál és  
áthidalóknál megismerhettük. Ez a fa lényegesen jobban ellenáll a nedvesség-
nek, terhelhetőbb és kimondottan szilárd. Az új high-tech anyag ráadásul ener-
giatakarékos, fenntartható és a különösen nagy teherbírásával új dimenziókat nyit. 

alumínIum borítás
Időjárásálló védelem  
mIndenféle színben  
és desIgnstílusban

Az Internorm a fa/alumínium ablakaival a klasszikus fa ablakok alternatíváját kínálja. A belső  
terekben a fa természetességét az időjárásálló alumínium borítás tartósságával és karbantartás-
mentességével kombinálják. 

A homlokzati kialakítás mindig egyet jelent a színek kiválasztásával. A külső oldalon egy alumínium 
borítású keret sokféle lehetőséget rejt. Az alumínium, a hőszigetelő hab és a fa együttesen keskeny 
beépítési mélységnél kiváló szigetelő képességet eredményeznek. Ráadásul a HF 410 a négy 
designstílusban választható műanyag/alumínium rendszerekkel kombinálható – az optimális ablak 
minden építészeti stílusban.

 
A studio letisztult vonalvezetesű megjelenessel bír. 
Ez az avantgard, leegyszerűsített formavilág szakít
a hagyományokkal.

sTabiliTás 
Kimagaslóan stabil mag és 
korábban elérhetetlenül nagy 
szilárdság az egyedülálló I-tec 
Core-technológiának köszön-
hetően. 

Canary Wharf*

TarTósság 
Az I-tec Core jobban ellenáll a 
nedvességnek, nagyobb teher-
hordó képességgel rendelkezik 
és megőrzi eredeti formáját.

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

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

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

*Foto: Crossrail, FosterPartner



tölgy
erős, szolid és divatos
A tölgyet Közép-Európa legkeményebb fa fajtájaként tartják számon 
és többek között a durva pórusok kirajzolódásával tűnik ki. Már régóta 
használják az ablakgyártásban, ahol a fának nagyon nehéznek és nagy 
hajlítószilárdságúnak kell lennie, noha igen magas az ára. 

A hátrányai, amit egy nehéz tölgyfa ablak magával hoz, az új Internorm- 
technológiának köszönhetően eltűnnek. A vasalati elemek védettek a 
csersavtól. Abszolút plusz pont: a HF 410-t vonzó ár-érték arányban 
tudjuk kínálni. 

vörösfenyő
életteli, ellenálló és változatos
A vörösfenyőnek van a legélénkebb rajzolata a tűlevelű fafajok közül. 
A magas olaj és gyanta tartalmának köszönhetően különösen ellenálló.

Natúr színeink kiemelik a vörösfenyő élő szerkezetét. Az évgyűrűk  
változatos és érdekes képet rajzolnak ki. 

kőrIs
kemény, világos és rugalmas
A kőris világos felületű fafaj, és sokkal markánsabb például a luc- 
fenyőnél. A világos rostokat az erős pórusok hangsúlyozzák ki, melyek 
az évek múlásával egyre intenzívebbek lesznek. 

A fehér kőris különösen alkalmas bútorok gyártására és otthonának 
modern jelleget kölcsönöz.

mInden fa fajtának megvannak a saját  
tulajdonságaI, karaktere, szépsége

fa
Új lehetőségek a színek 
és szerkezetek terén

A megmunkált fa az Internormnál szigorú kritériumok szerint kerül ki-
választásra. Már a fűrészüzemben a fa darabolásakor csak a legjobb  
és legszebb darabokat használjuk fel, hogy azonos rajzolatot érjünk el  
és érvényre juttassuk a fa jellegzetességeit. 

A lanachi (Stájermark) gyárban történő továbbfeldolgozás előtt kiválasz- 
tásra és ablakonként összeállításra kerülnek a HF 410 tömörfa részei. 
Ezek után következik a nedvességtartalom pontos vizsgálata. Mindez 
azzal a céllal, hogy minél inkább harmonikus és egyedi ablakot kapjunk.

HF 410 –  
részleTek iránTi szenvedély 

A gyártás során sok munkafolyamat 
kézi megmunkálással történik. A színek 
kialakításakor is sokszor kézi munkát 
alkalmazunk.
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harmonIkusan kIalakított  
belső terek 

Az ablakok és a nagy üvegfelületek fontos részei otthonának.  
A harmonikus összkép érdekében a padló és a bútorok színének  
és anyagának kiválasztása döntő, így tudunk igazán egyéniségün- 
ket megmutató otthont teremteni. Rafinált színválasztással szinte 
tökéletes átmenetet biztosíthatunk a bútoroktól kezdve az ablakokon 
át a padlóig, igazán egyedi hangulatot teremtve.  

Az új HF 410 fa/alumínium ablak széles szín- és fafajta választéka 
számtalan lehetőséget kínál önnek otthona harmonikus kialakítására. 
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színek összhangja

színválaszTék

Kérje Internorm  
kereskedőpartnerétől  
a fa színmintákat! 



látogasson meg bennünket 600 m2-es bemutatótermünkben, ahol szaktanácsadóink személyre szabott tanács-
adás keretében segítenek kiválasztani iránymutató termékeink közül az önnek leginkább megfelelőt.  

egyedülálló környezetben személyre szóló tanácsadás

internorm ablak kft. 
GPS: 47.461087, 18.89277 · H-2040 Budaörs (Budapark), Nyugati u. 10300/13
Tel.: +36 (23) 920 100 · E-Mail: internorm@internorm.hu · www.ablak-internorm.hu 

ISMERJE MEG, PRÓBÁLJA KI ÉLŐBEN 

· milyen élményt nyújt egy Internorm műanyag, műanyag/alumínium  
vagy fa/alumínium ablak és ajtó

· többek között a Construma díjat nyert KF500 ablakunkat, ami  
forradalmian új vasalat rendszerrel és beépített hőcserélős szellőzés- 
sel rendelkezik, 

·  a közel 6 méter hosszúságú teraszajtót, üvegsarok megoldással.

RÁAdÁSUL:

· beépítési mintánkon életnagyságban megnézheti, mitől lesz helyes  
az ablak beszerelése

· konkrét beépítési szituációkat láthat 

· megismerheti európa csúcsinnovációit:  
pl. az ujjlenyomattal nyíló ajtót, vagy a napelemmel működő reluxát 

· megtapasztalhatja az építőiparban kuriózumnak számító luxus- 
autókhoz hasonló vevőelégedettségi rendszert 

· és végül, de nem utolsó sorban átélheti, milyen a valódi Internorm  
élmény

TapaszTalja meg személyesen az innováció és a design FellegváráT, 
és láTogasson el budaörsi bemuTaTóTermünkbe! 


