
MŰANYAG/ALUMÍNIUM 
és MŰANYAG ABLAKOK

Akár beépített szellőzővel is

Internorm Ablak Kft. · H-2040 Budaörs (Budapark), Nyugati u. 10300/13

Tel.: +36 (23) 920 100 · E-Mail: internorm@internorm.hu · www.internorm.hu

Miért érdeMes eljönnie  
a bemutatótermünkbe?

MErT MEgTudHATjA:
· mennyit spórolhat egy energiatakarékos ablakkal 

· miért jó a passzívház 

· mi a 3 rétegű és solar üveg előnye 

· milyen műszaki mutatókra érdemes rákérdeznie 
ablakvásárlásnál 

ráAdásul:

· konkrét beépítési szituációkat láthat 
· megismerheti Európa csúcsinnovációit:  

pl. az ujjlenyomattal nyíló ajtót, vagy a napelemmel 
működő reluxát 

· megtapasztalhatja az építőiparban kuriózumnak 
számító luxusautókhoz 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! 



90 mm-es beépítési mélység

3-szoros tömítési rendszer

5-kamrás rendszer
Kiváló hőszigetelésű termohabbal 
(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

Hőszigetelés alapkivitelben 3-rétegű 

üvegezéssel és csekély hővezetésű távtartóval 

(ug = 0,5 W/m2K) uw = 0,72 W/m2K

sOLAR+ üvegezés 

a legjobb energiahatékonyság érdekében 

(ug = 0,6 W/m2K és g érték 62 %) uw = 0,79 W/m2K

Hangszigetelés 45 dB-ig (megfelelő üvegezéssel)

Teljesen rejtett vasalat

Választhatóan rejtett vagy látható vízkivezetés

Iránymutató ablak- és ajtómegoldásokkal évti-
zedek óta mérföldkőnek számítunk Európában, 
és meghatározó szerepünk van az ablak és ajtó 
gyártásban uralkodó trendek alakításában. Több 
mint 80 év tapasztalata, több mint 20 millió legyártott 
ablak és ajtó, hosszútávú garancia és a legmodernebb 
gyártási technológiák teszik az Internormot Európa 
piacvezetőjévé.
 
A KF 410 műanyag és műanyag/alumínium ablakkal 
az Internorm olyan ablakot kínál, amely minden terü-
leten kimagaslót tud felmutatni -  legyen szó hőszige-
telésről, beépítési mélységről vagy éppen biztonságról, 
designról, technológiáról.

· Folyamatosan friss levegő az ablak kinyitása nélkül

· Nincsen a kontrollálatlan szellőztetés miatt 
energiaveszteség

· A beépített filter megakadályozza a pollenek  
és a szálló por bejutását

· A közvetlenül az ablakra szerelt szellőztetővel  
kényelmes a kezelés

· Teljes mértékben az ablakba szerelt,  
ezért nincsen szükség külön beépítésre

tÖbb mInt 80 ÉV taPaSZtaLatÁnak eredMénYe

IsO ÜVEg TáVTArTÓ

· „Meleg perem“ alapkivitelben (műanyag távtartó)

· Kondenzáció csökkenése a hőszigetelő üveg  

 szélein – egyértelműen kevesebb páraképződés

· jobb hőszigetelési értékek

· Az ablaküveg hézagmentes körkörös rögzítése

· Ennek köszönhetően jelentősen javul a stabilitás

· jelentősen javul a betörés elleni védelem

· Nő az ablak hang- és hőszigetelése

· 2002 óta alkalmazott Internorm technológia

TEljEsEN rEjTETT VAsAlAT 
- FElár NÉlKÜl

· Nincsenek látható vasalati elemek – optimális  

 megjelenés és könnyebb tisztíthatóság

· Tökéletes működés minden ablakméretben

· Alapkivitelben kínált Internorm technológia már 2001 óta
sÍKBAN FUTó dEsIGN
Modern, hangsúlyos élekkel 
dolgozó külső és belső 
design. 

I-TEc üVEGEzés  
FIx-O-ROUNd 
TEcHNOLóGIA
Az üvegek hézagmentes 
rögzítése körben a nagyobb 
stabilitás, hő- és hangszigete-
lés, betörés elleni védelem és 
működési biztonság érdekében.

I-TEc szELLőzTETés
Folyamatos friss levegő a teljes 
térben az Ön kényelme érdeké-
ben. A kontrollálatlan szellőztetés 
energiaveszteséghez vezet. 
Az I-tec szellőztető hőcserélővel 
rendelkezik. A hővisszanyerés 
minimálisra csökkenti az energia-
veszteséget.

Alapkivitelben az 
ift Rosenheim passzívház 
tanúsítványával.

Kérésre rövidebb alumíniumborítással 

a hőtechnikailag optimalizált falcsatlakozáshoz

FIx-O-rOuNd technológia

KF 410  
műanyag/aLumínIum abLak

Kívánságra I-tec szellőztetővel

Fa/alumínium ablakokkal kombinálható

Garancia* 10
év

Biztosíték* 30
év

*A pontos tartalomról érdeklődjön 
márkaképviselőinknél. 


