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BEJÁRATI AJTÓ INNOVÁCIÓ 2011
Az Internorm a THERMO PORTAL bejárati ajtó családdal 
egy új lehetőséget nyit meg az Ön számára:

[ ] Kiváló hőszigetelés 

[ ] Puritán design

[ ] Kimagasló biztonság 

Részletekről, további előnyökről érdeklődjön  
Internorm partnereinknél!

Ez a kiadványunk csekély betekintés ad az új alumínium 
bejárati ajtó termékcsaládunkba, amely esetében számos 
szín, üveg és megszámlálhataltan forma közül választhatja 
ki az Önnek megfelelő típust.  



THERMO PORTAL | TECHNIKA

[ ] Kiváló minőségű alumínium ajtócsalád  – egy síkban futó design  

[ ] Kimagasló hőszigetelés a négyrétegű gázzal töltött és speciális bevonattal ellátott 82 mm-es 
üvegezéssel.

[ ] Profilmélység 93 mm 

[ ] A 90 mm vastag speciális 2-rétegű ajtólap kiváló hőszigetelést biztosít, a külső alumínium borítás 
és a két köztes merevítés pedig egyedülálló stabilitást kölcsönöz az ajtónak

[ ] Speciális dilatációs betét a kitűnő hőtechnikai stabilitás érdekében

[ ] 3-kamrás hőhídmentes , 35 mm-es tokprofil műanyag távtartókkal és szigetelőhab betéttel

[ ] Speciális 3-rétegű szigetelőrendszer átfedő, kiváló minőségű, elasztikus szilikontömítésekkel

[ ] Hőhídmentes 3-kamrás alumínium küszöb – idealis felújításhoz

[ ] Fokozott biztonság érdekében alapkivitelben 5 pontos reteszeléssel

[ ] Az összes Internorm színben kapható (lsd.  Ajtókatalógus 2011/12)
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THERMO PORTAL | MODELL P100



P202-3
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P201-1 P207-2P202-1

THERMO PORTAL | MODELL P200



P302-3
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P402-1P302-1P301-1

THERMO PORTAL | MODELL P300 + P400
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P405-1



P401-4P408-1

THERMO PORTAL | MODELL P400

P407-1
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P203-1 P203-3 P204-1

P201-1 P203-4 P202-2

P204-1

P202-3
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P206-1 P206-2 P207-1 P207-1

P205-1P204-1

THERMO PORTAL | ÁTTEKINTÉS P100 – P200



P301-1 P301-2 P302-4 P302-2
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P303-1 P303-2 P304-1 P304-1



P401-3

THERMO PORTAL | ÁTTEKINTÉS P300 – P400

P401-2

P404-1 P406-2 P406-1 P409-1

P403-1P401-1



PD15, matt  króm
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GD10, nemesacél GD15, nemesacél

PD21, nemesacél

VD20, nemesacél

FOGANTYÚKDESIGN

Újdonság: A design a mérettel együtt változik!  
Így a nagyobb ajtóknál kiegészítő design elemeket alkalmazunk.
(üveg kivágások, díszítő marások, nemesacél merevítők stb.)

PD12, matt króm

VD21, fényes króm VD22, fényes króm

Design by Zaha Hadid
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THERMO PORTAL | DESIGN | FOGANTYÚK

SG 15SG 11

SG 12 SG 18SG 17

A teljes Internorm kilincs programról érdeklődjön az Ön Internorm márkaképviseletén.

SG 16



THERMO PORTAL | BIZTONSÁG & KOMFORT

ALAPKIVITELI BIZTONSÁG – MECHANIKUS
Többpontos mechanikus reteszelés, fő zárócsappal, két acélkarommal és két acélcsappal

[ ] Kulccsműködtetésű zárszerkezet 

BIZTONSÁG & KOMFORT – FÉL MOTOROS
Félmotoros mechanikus reteszelés fő zárócsappal és két acélkarommal

[ ] Automatikus, mechanikus reteszelés két acélkarommal 

[ ] Belülről kényelmesen kilinccsel vagy nyomógombbal nyitható

[ ] Kívülről elektromos nyitás a kiválasztott rendszerrel. (ujjlenyomat leolvasó, rádió adó, transzponder)

[ ] Kulccsal történő nyitás kívülről és belülről mindig - áramkimaradás esetén is - lehetséges

BIZTONSÁG & EXTRAKOMFORT – MOTORIZÁLT
Motoros mechanikus reteszelés fő zárócsappal, két acélkarommal és két acélcsappal

[ ] Automatikus, mechanikus reteszelés mind az 5 záródási pontnál

[ ] Belülről kényelmesen kilinccsel vagy nyomógombbal nyitható

[ ] Kívülről elektromos nyitás a kiválasztott rendszerrel. (ujjlenyomat leolvasó, rádió adó, transzponder)

[ ] Rengeteg lehetőség: jelzőfény, állapotfigyelés, elektromos nappali/éjszakai üzemmód stb.

[ ] Kulccsal történő nyitás kívülről és belülről mindig - áramkimaradás esetén is - lehetséges

UJJLENYOMAT OLVASÓ
A biometria terén piacvezető ekey kiforrott technológiája és a már bizonyított Internorm minőség egyesül egy elegáns designban.
Az integrált ujjlenyomat komfortos használhatóságával leváltja a hagyományos kulcsot. A vezérlő egység helytakarékos és biztonságos , 
az ajtólapba beépített kivitelben készül. Többé nem fogjuk elfelejteni, elhagyni vagy nem fogják ellopni a kulcsunkat, kódkártyánkat.
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www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru

Az Ön Internorm partnere:IMPRESSUM

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

Fotók: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | nam architektur & fotografie, A-6850 Dornbirn

Fotoagentur allesfoto.com, I-39052 Kaltern | Internorm International GmbH, A-4050 Traun 

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

Nyomda: DIRECT Media Design & Print & Marketing

Nyomdatechnikai és gyártási okok miatt színeltérések lehetnek a jelen prospektus képei és az eredeti termék között. A félreértések elkerülése végett hasonlítsa össze Internorm partnereinknél található mintákat. 
Műszaki módosítások, forgalmazási és nyomdahibák joga fenntartva. Az Internorm International GmbH  ARA-Lizenzpartner. Licencszámunk:4477.

www.internorm.com


