FELÚJÍTÁS

Itt az idő a változásra

MIÉRT ÉRDEMES FELÚJÍTANI?
NÖVELJÜK OTTHONUNK KOMFORTJÁT ÉS KÖLTSÉGET SPÓROLUNK.
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

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
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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.

LÉPÉSRŐL
LÉPÉSRE
A TÖKÉLETES
FELÚJÍTÁSÉRT
HOGYAN KELL
EGY FELÚJÍTÁST
MEGTERVEZNI?
EGÉSZEN EGYSZERŰEN:
Ablakcsere mellett döntött? Akkor a nehezén már túl
van, kezdődhetnek az előkészületek!
A következő oldalakon összegyűjtöttük önnek a
legfontosabb lépéseket. Tájékozódjon a helyi, illetve
állami támogatásokról is. Ugyan ki ne szeretne
máshol is mint a fűtési költségeken spórolni?

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
készíttetnie. 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.

CSODÁS ÁTALAKULÁS
A 70-es évek tipikus nyeregtetős családi háza lapos
tetős modern kubussá változott.
Családi ház (Ausztria): KV 240 ablak
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MI VÁR ENGEM
OTTHON EGY
FELÚJÍTÁSNÁL?
EGY GYORS ÉS TISZTA ABLAKCSERE.
Egy felújításnál mindenkinek egyből a por és a kosz jut eszébe.
És éppen ez az, amit szeretnénk az otthonunkban elkerülni.
Kereskedőink a speciálisan képzett és mindenek előtt minősített beépítőik
kel a lehető legkönnyebbé teszik mindezt. Néhány óra alatt kicserélik az ön
ablakait. Gyorsan, tisztán és egyszerűen. Természetesen teljesen pormen
tes azért nem fog a csere történni. De az új ablakai miatt érzett öröme ezt
feledtetni fogja. Higgyen nekünk!
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AZ INTERNORMNAK KÖSZÖNHETŐEN
AZ ABLAKCSERE SZINTE
ÉSZREVÉTLENÜL ZAJLIK.
Gyors, tiszta és egyszerű. Így zajlik a felújítás az Internorm partnereinél.

1

EGYSZERŰEN

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

		

ablakokat és Önnel együtt pontos időtervet alakít ki. Az ablakokat ezután pontosan az Ön

		

elképzelései és kívánságai szerint gyártjuk le.

2

PONTOSAN		Rendelését természetesen kompletten és a megállapodott határidőre szállítjuk le.

3

TISZTÁN		A felújítás során különösen nagy hangsúlyt fektetünk a tisztaságra. Ezért a munka me
kezdése előtt minden környező felületet letakarunk, és a függönyöket eltávolítjuk.

4

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

5

ABLAKRÓL ABLAKRA		Az ablakok cseréje gyors egymás utánban történik.

6

TÖMÍTETTEN		A helyes beépítési csatlakozás és az optimális csatlakozófuga biztosítja a szükséges
tömítést az ablak és a fal között.

7

KITAKARÍTVA		A szerelés végeztével kitakarítunk és eltávolítjuk a takarófóliákat.

8

ELLENŐRIZVE		Ezután a beépítő csapat Önnel együtt ellenőrzi az ablakok teljes működőképességét.
Lezárásként karbantartási és ápolási tanácsokat adunk.
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ÚTTÖRŐ FEJLESZTÉSEK
Egyedi dizájn

Kiváló minőségű kivitelezés

Szakszerű beépítés

EZT KÍNÁLJUK ÖNNEK
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ABLAKOK ÉS MAGAS SZINTŰ SZOLGÁLTATÁS.
Egyedi ablakok

Kiváló minőség

Minden Internorm ablak teljesen egyedi, mert az Ön egyéni

Az Internorm ablakok esetében magától értetődő a kiemel

elképzelései alapján méretre készülnek modern, ausztriai

kedően jó hőszigetelés és a nagyfokú biztonság. Számos

üzemekben. Műanyag, műanyag/alumínium és fa/alumínium

nemzetközi és belföldi díj és tanúsítvány igazolja vezető

ablakokat gyártunk. Szinte korlátlan kialakítási lehetősége

szerepünket a legmodernebb ablakok és ajtók fejlesztése

ket kínálunk a színek, üvegezések, kilincsek és nagyméretű

és gyártása terén.

üvegfelületek széles választékának köszönhetően. Az Ön
igényei szerint!
Innovatív technológiák

szolgálati programot alakítottunk ki, az úgynevezett Customer

Vállalatunk saját kutatórészlege folyamatosan új termékeket

Care programot, melynek segítségével megbízható tanács

és technológiákat dolgoz ki, hogy még nagyobb kényel

adási és ügyfélkezelési szolgáltatást garantálunk. Erről több

met és biztonságot kínálhassunk Önnek. Üzemeinkben a

mint 1.290 forgalmazó partnerünk 21 országban gondoskodik.

legmodernebb technika segítségével valósítjuk meg ezeket
Szakszerű beépítés
Forgalmazó partnereink hozzáértő beépítő szakemberei
Tökéletes kombinálhatóság

az érvényes szabványoknak megfelelő, tiszta és szakszerű

Az Internorm ablakok az Internorm termékpaletta minden

beépítést garantálnak Önnek. A beépítés után Önnel együtt

más termékével tökéletesen kombinálhatóak. Az azonos

ellenőrzik minden beépített termék tökéletes működőképes

felületi struktúrák, színek és üvegek lehetővé teszik a ház

ségét, valamint értékes karbantartási és ápolási tanácsok

harmonikus kialakítását.

kal szolgálnak.
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A hangazatos „I-tec“ elnevezéssel illette az Internorm azon forradalmi innovációit, amivel a
designnal, technikával, minőséggel és komforttal kapcsolatos ügyféligényeknek eleget tesz.

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.
Egy ablakkeretbe épített szellőztetőt jelent, ami ablaknyitás nélkül bizto
sítja a pollenmentes, friss levegőt. A szellőztető az ablakba van építve és
felújításnál is problémamentesen beépíthető.
Az I-tec Vasalat az ablak kiemelését lehetetlenné teszi. Ez a fejlesztés
konkurencia nélküli az ablakgyártásban és a KF 500 műanyag, illetve
műanyag/alumínium ablaknál már be van építve.

Kompetens tanácsadás
Akkor vagyunk elégedettek, ha Ön is az! Egyedülálló ügyfél

a fejlesztéseket.

ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK AZ INTERNORMTÓL.

Minden Internorm kapcsolat szárnyas ablakrendszer felszerelhető I-tec
Árnykolással. A napelemes modulnak köszönhetően a működéséhez
nem szükséges külső áramforrás.
Sok ablaküveg csak kevés ponton érintkezik a kerettel. Mi az I-tec
Üvegezés alkalmazásával hézagmentes körkörös rögzítést kínálunk - és
mindezt alapkivitelben.
Az I-tec Insulation szigetelése a KF 410 és KV 440 műanyag/alumínium
ablakoknál a szigetelés granulátumként befújással kerül a tok belsejébe.
Az intelligens Internorm épületvezérlésű I-tec SmartWindow-val a szellőz
tetést és az árnyékolást is egyszerűen tabletről vagy okostelefonról vezé
relheti. Mindegy, hogy ön éppen otthon tartózkodik-e vagy úton van.k.

[1st ] WINDOW PARTNEREK

GARANCIÁK

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

GARANTÁLTAN HOSSZÚ TÁVON
ÉLVEZHETI INTERNORM ABLAKAIT.

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 nem
csak elégedetté, hanem elragadtatottá szeretné Önt tenni.

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

Garancia

[1st] window partnerek, mint szolgáltató márka
A tanúsított Internorm partnervállalatoknak tíz Customer Care alapkövetelményt kell teljesíteniük.
Ezt egy külső ellenőrző intézet általi folyamatos ügyfélelégedettségi felmérés ellenőrzi és fejleszti.

10

Gondoskodunk arról, hogy Ön kényelmesen elérhessen bennünket, és hogy egy Önnek megfelelő
időpontot megbeszélhessünk.

2

Bemutatótermünkben Ön kellemes környezetben jó áttekintést kap a termékekről.

3

Mi komolyan vesszük Önt mint ügyfelet; mindig barátságosak és előzékenyek vagyunk, figyelembe
vesszük egyéni igényeit.

4

Szakszerű termék- és szolgáltatási tanácsadással megkönnyítjük Önnek a döntést.
Ezenkívül ajánlatot teszünk Önnek hasznos kiegészítőkre is.

5

Az árajánlat a megígért időpontra elkészül, és pontosan megfelel a tanácsadás során megbeszélteknek.

6

Az árajánlat könnyen áttekinthető, közösen megbeszéljük, az esetlegesen felmerülő kérdések
megválaszolásra kerülnek.

7

A megrendelt termékeket a megbeszélt időpontban hiánytalanul és kifogástalan állapotban kiszállítjuk
és szakszerűen beépítjük.

Garancia

A munkálatot kíméletesen, tisztán és rendet tartva végzi el egy megbízható, szakértő beépítő csapat.

9

A beépítést követően megfelelő időn belül kapcsolatba lépünk Önnel, hogy meggyőződjünk
elégedettségéről.

10
10 I 11
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Garancia

3

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.

·

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.

·

Időjárásállósági garancia, műanyag redőnyprofilok természetellenes elszíneződése
és felületi repedezése ellen.

·

Eloxált és porszórt felületű alumínium redőny és reluxa profilok felületének természetellenes elszíneződése és repedése ellen.

·

Az ablak- és ajtóvasalatok működésére az Internorm beépítési és karbantartási
előírásainak betartása esetén.

ÉV

30
ÉV

Azonnal és segítőkészen reagálunk kérdéseire és kéréseire.

·

ÉV

Biztosíték

8

Időjárásállósági garancia, fehér műanyag ablak- és ajtóprofilok természetellenes
elszíneződése és felületi repedezése ellen, kivéve a sarokillesztéseket.

ÉV

A 10 CUSTOMER CARE ALAPKÖVETELMÉNY

1

·

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.

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.

Építész: Architekt Nickl ZT GmbH, Lambach

studio

KÖVETVE AZ IDŐ SZAVÁT
Modern elemek, amelyek harmonikusan kapcsolódnak a
régi épületrészhez: a régi és új ízléses, szép összjátéka. Ez
a szimbiózis az egyszintes ház tulajdonosai számára na
gyon fontos szerepet játszott az átépítés során. Nagyobb
lett a lakótér és egy régi építésű ház új életre kelt. A ház
alatt lévő pince komoly kihívások elé állította a tervezőt és
a kivitelezőket, mert az építtető kívánsága az volt, hogy a
telken lévő komoly szintkülönbség ellenére, a pince meg
lévő külső szerkezeti elemei is legyenek a teljes építészeti
koncepció részei.
A fáradozás meghozta a gyümölcsét: a ház déli részénél
kialakítottak még egy 6 x 6 méteres kocka alakú épület
részt, amiből néhány lépcső vezet a nappaliba. A plusz
belmagasság nagyban növeli a térérzetet, amit a nagy
üvegfelületek is erősítenek. Ezen túlmenően az
üvegfelületek hangsúlyozzák a kültérrel való összeköttetést
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is. A meglévő terek és felületek új funkciókat kapnak és ez
nem csak nagyobb teret jelent, hanem valóban örömteli
környezetet is. Az épület teljeskörű termikus felújítását is
elvégezték, így az ingatlan nem csupán optikailag, hanem
építészeti szempontból is a legmodernebb és legmaga
sabb színvonalat képviseli.
A nagy ablakfelületek világos vonalvezetésűek és a kilátás
ra és a napfényre vonatkozóan is a maximumot biztosítják.
Az építtető egy kapcsolt szárnyú ablakot választott. A sík
ban futó design, a tok nélküli optika és a beépített reluxa
optimálisan tükrözi a tulajdonos építészeti elképzeléseit.
A reluxához nem szükséges külön tartódoboz, ráadásul az
üvegek között fekvő reluxa nem szennyeződik és szélálló.
Ez azt jelenti, hogy kevesebbet kell takarítani és sokkal
több időt lehet a pihenésre fordítani.

AZ OPTIMÁLIS ABLAK AZ
ÖN FELÚJÍTÁSÁHOZ studio
STÍLUSBAN
KF 405 műanyag, illetve műanyag/alumínium ablak
· legjobb hőszigetelés Uw = 0,63 W/m2K -ig
· hangszigetelés 43 dB-ig
· az üvegszárny keret nélküli architektúrát tesz lehetővé
Vagy válassza a HF 410 fa/alumínium ablakot!

home pure

AZ ÚJ OTTHONBA HAZATÉRNI
Az 1965-ben épített családi ház már sok mindent meg
élt: változtatásokat, javítgatásokat és felújításokat is. A
kezdetektől itt, a szülői házban élő tulajdonosok egyetér
tettek abban, hogy eljött az ideje egy nagyobb lépésnek.
Felújítás, átalakítás, több fény, nyitott terek; és egy termi
kus felújítás új fűtési rendszerrel, új ablakokkal. A padló
burkolatok cseréje is szükségszerűvé vált már. A döntést
azonnal tett követte!

a saját otthonukat. Éppen ezért pontosan tudták, hogy
milyen változtatásokra van szükség ahhoz, hogy megva
lósíthassák az új álomházukat. Voltak olyan egy ablakos
helyiségek, amelyek az átépítés után sokkal világosabbak,
napfényesebbek lettek. Egy nagy emelő-toló ajtó köti ös�
sze az átépítés óta a lakóteret a kültérrel. Ennek köszönhe
tően több lett a hely, több lett a fény és boldog arcok ülik
körbe a nagy ebédlő asztalt.

AZ OPTIMÁLIS ABLAK
AZ ÖN FELÚJÍTÁSÁHOZ
home pure STÍLUSBAN

A kivitelező céggel szemben támasztott követelmény az
volt, hogy a régi épület egy részét őrizzék meg, és teljesen
építsék át. Egy kisebb hozzáépítéssel egyrészt nőtt a la
kótér, másrészt az új ház rendkívül impozáns, részleteiben
pedig praktikus lett. Egyedül a garázs maradt meg eredeti
állapotban.

Az új-régi otthon praktikusan van kialakítva és világos
vonalak gondoskodnak a struktúráról. Az építtetők elérték
a céljukat: „Otthon érezzük magunkat a régi-új házunkban.
Olyan jó érzés az, hogy végre úgy élünk, ahogyan mindig
is szerettünk volna.“ Jobban nem is sikerülhetett volna ez a
házfelújítás és lakóépület bővítés.

· az I-tec Szellőztetésnek köszönhetően folyamatosan
friss a levegő

A megbízók nagyon előnyös pozícióban voltak az átépítés
előtt, hiszen rendkívül jól, a legkisebb szögletig ismerték
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KF 410 műanyag, illetve műanyag/alumínium ablak
· legjobb hőszigetelés Uw = 0,60 W/m2K -ig
· hangszigetelés 47 dB-ig

Vagy válassza a HF 310 fa/alumínium ablakot!

home soft

TÖBB TÉR, TÖBB FÉNY,
DUPLA ÖRÖM
A régi házaknak van valami különleges bája és sok törté
netet mesélnek. De az idő vasfoga hátrahagyja a nyo
mait ezeken az épületeken, és ha valaki ilyet vesz, akkor
rengeteg munkát vállal magára, mielőtt még belakhatná a
tereket.
A régi családi ház megvételekor az új tulajdonosok számára
világos volt az, hogy mielőtt beköltöznek, a házat fel kell
újítani és néhány dolgot meg kell változtatni rajta. Erre jó
okuk volt, hiszen egy 30 éves ingatlanról volt szó, ezért még
a beköltözés előtt szükségessé vált a ház hőszigetelése, új
fűtési rendszer kialakítása, új ablakok beépítése és a külső
optikai megújítása, illetve a homlokzat korszerűsítése.
A tulajdonosok magukra vállalták a tervezési folyamatokat.
A lakóterek új térfelosztása is szükségessé vált. Ezért a
terasz egy részéből is lakótér lett, hogy nagyobb legyen
a belső tér. Az új műanyag/alumínium KF 500 ablak volt a
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legjobb választás az építtetők részéről annak érdekében,
hogy egy világos vonalvezetésű stílust valósíthassanak
meg és a nagy üvegfelület pedig optimális kilátást biztosít.
„Ezek az ablakok a keskeny tokprofillal győztek meg minket
optikailag.
A nagy üvegfelület döntő szempont volt számunkra, mert a
lehető legvilágosabb lakótereket szerettünk volna kapni.“
Nagyon sok munkaórával később és számos átépítési
munkafolyamatot követően világossá vált az, hogy az
újragondolt lakótér pontosan olyan volt, mint amilyet a há
zaspár elképzelt magának. Egy régi házban egy új otthont
teremtettek maguknak, amely most már minden tekintet
ben megfelel az energiahatékonyság és a modern lakótér
szabályainak. Még a sötét téli napokon is jut annyi fény a
házba, hogy a tulajdonosok a házuk minden szegletében
jól érezzék magukat.

AZ OPTIMÁLIS ABLAK
AZ ÖN FELÚJÍTÁSÁHOZ
home soft STÍLUSBAN
HV 350 fa/alumínium kapcsolt szárnyas ablak
· legjobb hőszigetelés Uw = 0,68 W/m2K -ig
· hangszigetelés 45 dB-ig
· üvegek közé integrált és ezáltal védett árnyékolő
és belátás elleni védelem - I-tec Árnyékolással is
rendelhető
Vagy válassza a KV 440 műanyag/alumínium ablakot!

ambiente

ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZ
HAGYOMÁNYOS STÍLUSBAN
Ennél az épületnél a hagyományos építési mód és a
modern formaelemek sikeres szimbiózist alkotnak. Emö
gött nagyon sok értékes kézimunka rejlik, hiszen a nagy
lakóterülettel rendelkező ház előtt itt egy régi parasztgaz
daság épülete állt.
Ennek a parasztgazdaságnak az épületét teljesen elbon
tották, de a még jó állapotban lévő építőanyagokat, főleg
köveket és fát, megtisztították és újra beépítették. A fel
dolgozott régi anyagokat új, természetes építőanyagokkal
kombinálták, és végül az épületet nem csupán eredeti for
májában építették újjá, hanem a hagyományos, a beépített
köveket látszani engedő építészeti stílust is megőrizték. A
felső-ausztriai Mühlviertelben található régi parasztgazda
ságok tipikus építési stílusáról van itt szó. A külső falakba
gránitköveket dolgoztak be, amiket aztán kifalaztak és így
elérték a 90 cm-es falvastagságot.
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Az építtető a hagyományos falazatok mögött lévő lakó
tereket már a modern követelményeknek és igényeknek
megfelelően alakította ki, így nagy és világos terek kelet
keztek. Ezen felül az épület hátoldalán még egy mellék
épület is készült, ami nagy ablakokkal teszi szabaddá a
kilátást a környező természetre és sok napfényt enged be
a belső terekbe. Ezt az Internorm HS 330 fa-alumínium
ablaka és fa-alumínium emelő-toló ajtaja biztosítja. A kiváló
hőszigetelő rendszernek keskeny keretkonstrukciója van
és össze van kapcsolva a nagy üvegfelülettel. A terméke
ket az egyéni igényeknek megfelelően lehet megtervezni
és legyártani.
A szakmai tanácsadást és a beépítést egy helyi Internorm
partner végezte. Ez tükrözte az építtető kívánságát is, mert
ő is leginkább helyben tevékenykedő partnerekkel akart
együttműködni.

AZ OPTIMÁLIS ABLAK
AZ ÖN FELÚJÍTÁSÁHOZ
ambiente STÍLUSBAN
HF 310 fa/alumínium ablak
· legjobb hőszigetelés Uw = 0,62 W/m2K -ig
· hangszigetelés 46 dB-ig
· profilozott külső design harmonikusan lekerekített
élekkel
Vagy válassza a KF 410 műanyag,
illetve műanyag/alumínium ablakot!

Internorm Ablak Kft.
H-2040 Budaörs,
Nyugati u. 10300/13.
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