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KF 520 – Az Internorm új ablakgenerációja az innovatív 
designt köti össze a műszaki know-how-val. 

Az üvegszárnyas keskeny tok kívülről nem külön böztethető 
meg a fix üvegezéstől és több fényt enged be

 a szobákba. Az ablakszárnyba a forradalmi vasalat, 
az I-tec Secure van beépítve, ami az ablak kiemelését

 szinte lehetelenné teszi.

új donság
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Több fény 
AKÁR 10 %-KAL TÖBB NAPPALI FÉNY  

A PRÉMIUM-ÜVEGBEVONATTAL, 
AZ ECLAZ®-ZAL

Most alapkivitelben az új KF 520 -ban

A megfelelő üvegezésű ablak kiválasztása egyre nagyobb jelentő-
ségű a tervezésnél. A keskeny ablakkeretek és a nagy üvegfelüle-
tek alapfeltételei a modern építészetnek. Az Internorm az ECLAZ® 
prémium üvegbevonatot ezért már alapkivitelben biztosítja. A fény-
spektrum kék tartományát felerősítve keresztülvezetjük az üvegen 
és ezzel akár 10 %-kal több napfényhez jutunk.

A hagyományos üvegekkel szemben az ECLAZ® az alábbia-
kat nyújtja:

· Szebb megjelenés – csekély külső tükröződés, valamint szín-
semleges külső megjelenés

· Több fény – akár 10 % -kal több fény – jobb az egészségünknek 
és a közérzetünknek – különösen a sötét téli hónapokban

· Vizuális komfort – extrém fényáteresztés 3-szoros hőszigetelő 
üvegnél is, hogy a belső terek világosabbak legyenek és ragyogó 
kilátást élvezhessünk

· Lakályos otthon – a lakótereket még világosabbá és barátságo-
sabbá teszi, kihasználja a Nap természetes energiáját

· Energiahatékonyság – kiválóan szigeteli a belső teret és ezzel 
csökkenti a fűtési költségeket – megnövelt energiahatékonyság 
az épületben, akár 11 %-kal kevesebb CO2-kibocsátás

ECLAZ ®

A legjobb hőszigetelő üveg   

az Internormtól.

Most alapkivitelben  

az új KF 520-ban
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· Fix üvegezés hatása, ez azonban mégis nyitható ablak 

· Nagy üvegrész az üvegszárnyas kivitelnek köszönhetően

· Kis keret és nagyobb üveg az ablak belső oldalán 

· Modern ablakok a kortárs építészethez

Előnyök

Több üveg 
A KESKENY TOK NAGYOBB ÜVEGFELÜLETET 
BIZTOSÍT AZ ÚJ KF 520-NÁL

Az ablakszárny a KF 520-nál üvegoptikájával nem  
különbözik a fix üvegezéstől. Ez azt jelenti, hogy az 
ablak úgy néz ki, mintha fix  lenne, ez azonban egy 
nyitható ablak. Ha a keretet körbevakolják (3 oldalon 
lehetséges), akkor szinte csak az üvegfelület látható. 
Belső oldalon a tok különösen keskeny és síkban fut 
az ablakszárnnyal. Tökéletes megoldás a modern és 
kortárs építészethez.

NAGY  
ÜVEGARÁNY

Keskeny tok, 

emiatt nagyobb üveg
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Nagyobb   
biztonság 

KONKURENCIA NÉLKÜLI, TELJESEN 
INTEGRÁLT VASALAT RC3-IG

A konkurencia nélküli vasalattal, az I-tec Secure-ral biztos lehet 
abban, hogy ablakai megbízható védelmet nyújtanak. A hagyomá-
nyos zárócsapok helyét csappantyú veszi át, ami az ablakszárny 
és a keret precíz záródását teszi lehetővé. Az ablak kiemelése szin-
te lehetetlen. Az I-tec Secure alapkivitelben tartozéka a KF 
520-nak és eléri akár az RC3 biztonsági osztályt is.

Az I-tec Secure vasalat ezt nyújtja önnek:

· Tökéletes biztonság a beépített csappantyúknak köszönhetően

· I-tec Secure RC3-kivitelben is rendelhető

· Az ablak kiemelése szinte lehetetlen

· Szép megjelenés, mivel nincsenek látható záróelemek

· Könnyű tisztítás és ápolás

BIZTONSÁG 
RC3-IG
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Hőszigetelés Uw=0,63 W/(m2K)-ig

Hangszigetelés 46 dB - ig

Biztonság RC3, RC2, RC2N

Vasalat teljesen integrált

Beépítési mélység 90/93 mm

fact box

Design &  
technika
TÖKÉLETES EGYSÉGE

Otthoni komfort

· Az ablak nyitása és zárása érezhetően könnyebb 
mint a hagyományos  RC2-kiviteleknél

· Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően

· Az ablakokat könnyen és gyorsan be tudja állítani 
egy szakember

Biztonság

· Konkurencia nélküli vasalat, az I-tec Secure  
alapkivitelben

· Legmagasabb biztonsági fokozat  RC3-ig  
lehetséges

· Az üvegek körbefutó beragasztása

Design

· Keskeny tok, több fény

· Nagyobb üvegarány

· Letisztult és modern design

· Az üvegszárny fix üvegezés hatását kelti

· A vasalat teljes mértékben a szárnyba integrált

· Nincsenek látható záróelemek az ablakkereten
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Tökéletes  
beépítés

Az üvegszárny-rendszer egy igen speciális ablakkonstrukció. Fix 
üvegezés hatását kelti, azonban nyitható ablak. Ha a tokot három 
oldalról a falazathoz vakoljuk, szinte keret nélküli üvegarchitektúra 
keletkezik. Ha nem élünk ezzel a lehetőséggel, keskeny keretet lá-
tunk és sok fényt beengedő nagy üvegfelületet. 
A szakszerű beépítés a kifogástalan működés és a tartós működő-
képesség előfeltétele. Szakszerűtlen beépítésnél éppen a fal csat-
lakozásoknál szökhet el a hő.
 
Megmutatjuk önöknek, hogyan építik be az új KF 520-at márkake-
reskedőnk felkészült és minősített beépítői.

Ismerje meg az új KF 520 beépítését.

https://youtu.be/OcP5Pxad6eE
A videóhoz

Ha az ablaktokra rávakolunk, szinte teljesen eltűnik az ablakkeret. 
Az üvegfelületek még nagyobbnak látszanak.

Fix üvegezéssel a belső oldalon is szinte keret nélküli beépítés 
lehetséges.

be építés
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fehér

BELSŐ SZÍNEK
A fehér és a szürke a modern ablakoknál, mint  

a KF 520 is igazán jellemző szín. A klasszikus  

műanyag-fehér elegáns, világos és barátságos.  

A sötétszürke különösen sötét fapadlóval és  

betonfalakkal kombinálva, de mindemellett   

bármilyen színkoncepciónál keresett.

BELSŐ KILINCSEK
A letisztult, szögletes kilincsek tökéletesen illenek 

az ablakok egyenes vonalú designjához. A szög- 

letes kialakítás ellenére is remekül kézbe illenek.  

A nagyobb biztonságról a zárható kilincsek vagy  

a Secustik®-kilincsek gondoskodnak.

sötétszürke

Belső nézet
A KF 520 szögletes és síkban futó szárnya tökéletesen illik a modern belsőépítészet letisztult struktúrájába. 

 Az egyenes vonalú kilincsek és rozetták kiemelik a minimalista megjelenést.

KÜLSŐ SZÍNEK
A különböző szürke árnyalatok eleganciája uralja  

a modern építészetet. Ezért a KF 520-nál az alu-

mínium borítás színskálája a markáns nemes acél 

megjelenéstől a világos, szolíd szürkén át a pom- 

pás antracitig terjed.

EL02 HM735 HM716

ÁRNYÉKOLÁS  
ÉS ROVARHÁLÓK
A raffstore-lamellák különböző pozíciói a külső 

homlokzatot újra és újra izgalmassá teszik.  

A lamellák igény szerint irányítják a fényt belső  

tereinkbe. A raffstore -ok és a redőnyök jól  

kombinálhatóak rovarhálókkal.

Külső nézet
A KF 520 a legfontosabbakra egyszerűsödött. Az ablakszárny az üvegoptikának köszönetően már nem látható.  

Az ablak kívülről fix ablaknak tűnik és ezáltal különleges építészeti elemmé vált. 
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www.internorm.com

KIRENDELTSÉG 

Internorm Ablak Kft. 

H-2051 Biatorbágy, 
Sasbérc út 1. 
Tel: +36/23/786-505
E-mail: internorm@internorm.hu

www.internorm.hu

Tudjon meg többet az új ablakgenerációról, a KF 520-ról:
https://www.internorm.com/termekek/kf520


