
ABLAKOK ÉS AJTÓK 
SZAKÉRTŐJE

Műanyag és fa/alumínium nyílászárók
az Internormtól akár passzívház minőségben is

100 %
Made in Austria!



HF 310  
A TRADICIONÁLISAN OTTHONOS

ZSENIÁLIS ÜVEGEZÉSI 
RENDSZER
A fa szárnnyal összeragasz-
tott üvegeknek köszön-
hetően jó a statika, és a 
csavarodási szilárdság. 

TELJESEN REJTETT  
VASALAT
Nincsenek látható vasalati ele-
mek – méghozzá alapkivitel-
ben – az optimális megjelenés, 
a könnyebb tisztíthatóság és 
főként a megszakításmentes 
belső tömítés érdekében.

EMELŐ-TOLÓ AJTÓVAL 
KOMBINÁLHATÓ
Kombinálható fa/alu 
emelő-toló ajtóval, ahol a 
lapos, üvegszálas küszöb 
kényelmes átjárást és kiváló 
hőszigetelést biztosít. 

85 mm-es beépítési mélység

3-szoros tömítési rendszer

Kiváló hőszigetelésű termohab 

(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

Hőszigetelés alapkivitelben 3-rétegű üvegezéssel 
és csekély hővezetésű távtartóval
Uw = 0,62 W/m2K-ig

SolarXPlus üvegezés 
a legjobb energiahatékonyság érdekében 

Négyféle belső és külső design a klasszikustól 
a minimalista, síkban futó kialakításig

Teljesen rejtett vasalat

Számtalan színvariáció

Választhatóan rejtett vagy látható vízkivezetés

A Grazi Műszaki Egyetem (TUG) szerint alapkivitelben alkalmas passzívházakba történő beépítésre

Garancia* 3
ÉV

Biztosíték* 30
ÉV

*A pontos tartalomról érdeklődjön 
márkaképviselőinknél. 

HF 410
A MODERN KLASSZIKUS

SZÍNEK ÖSSZHANGJA

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

TÖKÉLETES DESIGN
Az északi design szerel-
mesei fehér kőrisből is 
rendelhetik ablakaikat.

A DIÓ ELEGANCIÁJA
Közkívánatra a rendelhető 
fafajták köre a diófával 
bővült.

Hőszigetelés Uw 0,63 W/m²K-ig 

Külső alumíniumborítás
Időjárásálló külső védelem sokféle színben. 

Fa/hab/alumínium anyagösszetétel a legjobb 

hőszigetelés érdekében kis beépítési mélységnél

Széles belső fa választék
Az ön egyedi és harmonikus lakóterének kialakítására 
választhat kőris, lucfenyő, vörösfenyő, tölgy
vagy éppen diófa ablakot.

Választhatóan rejtett vagy látható vasalat 

Szebb megjelenés a keskeny profildesignnak  

köszönhetően.

Kimagaslóan stabil ablak és korábban 
elérhetetlen magas szilárdság az egyedülálló 
Internorm I-tec Core-technológiának köszönhetően

Garancia* 3
ÉV

Biztosíték* 30
ÉV

*A pontos tartalomról érdeklődjön 
márkaképviselőinknél. 

3-szoros tömítési rendszer

ÚJ

85 mm-es beépítési mélység

FA/ALUMÍNIUM ABLAKOK FA/ALUMÍNIUM ABLAKOK

A Grazi Műszaki Egyetem (TUG) szerint alapkivitelben alkalmas passzívházakba történő beépítésre



90/93 mm-es beépítési mélység

3-szoros tömítési rendszer

5-kamrás rendszer
Kiváló szigetelés

SolarXPlus üvegezés 

a legjobb energiahatékonyság érdekében

Hangszigetelés 45 dB-ig (megfelelő üvegezéssel)

Teljesen rejtett vasalat

I-TEC SZIGETELÉS 
Az új technológiának 
köszönhetően a keret 
hézagmentes szigetelésével 
még jobb a hőszigetelés.

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.

Kérésre rövidebb alumíniumborítással 

a hőtechnikailag optimalizált falcsatlakozáshoz

FIX-O-ROUND technológia

KF 410  
KATEGÓRIÁJA LEGJOBBJA

Kívánságra I-tec szellőztetővel

Fa/alumínium ablakokkal kombinálható

Garancia* 3
ÉV

Biztosíték* 30
ÉV

*A pontos tartalomról érdeklődjön 
márkaképviselőinknél. 

KF 500 
A XXI. SZÁZAD ABLAKA

ÜVEGSZÁRNY
Fix üvegezés vagy nyíló 
ablak? A különbség kívülről 
nem látható az innovatív  
üvegszárnynak köszön- 
hetően. 

I-TEC VASALAT
Alapkivitelben is maximális 
betörés elleni védelmet (RC2N 
biztonsági szint) ga rantálnak 
az integrált csappantyúk. 
Vasalatkor minden oldalról 
behatolnak a tok belsejébe.  
Az ablak kiemelése így nem 
lehetséges.

I-TEC SZELLŐZTETÉS
Minden szoba szellőzésének 
egyedi vezérlése. Nagymér-
tékű hőveszteség, pollenter-
helés és külső zajok nélkül, 
zárt ablakok mellett.

93 mm-es beépítési mélység

Hangszigetelés 46 dB-ig (megfelelő üvegezéssel)

Garancia* 3
ÉV

Biztosíték* 30
ÉV

*A pontos tartalomról érdeklődjön 
márkaképviselőinknél. 

SolarXPlus üvegezés 

a legjobb energiahatékonyság érdekében

Teljesen rejtett vasalat

I-tec szellőztetővel is rendelhető

Választhatóan rejtett vagy látható vízkivezetés

3-szoros tömítési rendszer

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

FIX-O-ROUND technológia

MŰANYAG ÉS MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAKOK MŰANYAG ÉS MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAKOK

 Alapkivitelben passzívház tanúsítvánnyal

Hőszigetelés alapkivitelben 3-rétegű 

üvegezéssel és csekély hővezetésű távtartóval 

Uw = 0,62 W/m2K-ig

Hőszigetelés alapkivitelben 3-rétegű 

üvegezéssel és csekély hővezetésű távtartóval 

Uw = 0,61 W/m2K-ig



EMELŐ-TOLÓ AJTÓ
HATÁRTALAN SZABADSÁG

Alacsony, 
hőhídmentes

alumínium küszöb

Három oldalról 
a falba integrálható

400 kg szárnysúlyig 
a szárny könnyen
mozgatható

Három 
vonzó kilincs 

közül választhat

KINT ÉS BENT
Az emelő-toló ajtóval eltűnnek a kint és a bent közötti határok. A szobákat a környező természettel összeköti, és ezáltal 
szinte határtalan térérzetet teremt. Műanyagból, műanyag/alumíniumból és fa/alumíniumból egyedi méretekben és 
kivitelekben rendelhető.  

Műanyag, 
műanyag/alumínium 
és fa/alu ablak-
rendszerekkel  
kombinálható

Három rétegű 
üvegezéssel 
a tökéletes 
komfortért

Modern, szögletes 
megjelenés 
kívül-belül

Energiahatékony és 
fűtési költség-kímélő 
a kiváló hőszigetelésnek 
köszönhetően 
(Uw 0,64 W/m2K-ig)

BEJÁRATI AJTÓ 
HŐSZIGELETŐ, BIZTONSÁGOS ÉS EGYEDI 

A fafajták és színek, 
felületek sokfélesége 
teret ad az egyedi
igények megvalósításának. 

Intelligens 
beléptetőrendszerek 
mint pl. az ujjlenyomat olvasó 
vagy számzár

EGYEDISÉG ÉS MINŐSÉG
Az Internorm bejárati ajtók egyedi kialakításukkal lehetőséget teremtenek egyéniségünk kifejezésére, a házunkról,
életstílusunkról vallott elképzeléseink megmutatására. Évek múltán is tökéletes működésükkel nap mint nap öröm 
lesz a hazaérkezés. 

Igény alapján 
oldal- és felülvilágítóval

is kiegészíthető bejárati ajtó

Különféle designokhoz
 illő széles kilincs-

és fogantyú választék 

Speciális és designüvegek
egyedi elképzelései 

megvalósítására

Tervezze meg 
álmai bejáratát 

Ajtóvarázslónkkal!

Az emelő-toló ajtókat igény szerint már Comfort Drive-val is rendelheti. Ezzel emelő-toló ajtaját elektromosan működtetheti. 

ÚJDONSÁG



Látogasson meg bennünket Európa legmodernebb Internorm-bemutatótermében Biatorbágyon, ahol szaktanács-
adóink személyre szabott tanácsadás keretében segítenek kiválasztani iránymutató termékeink közül az önnek 
leginkább megfelelőt.  

EGYEDÜLÁLLÓ KÖRNYEZETBEN SZEMÉLYRE SZÓLÓ TANÁCSADÁS

Internorm Ablak Kft. 
GPS: 47.456181, 18.884852 · H-2051 Biatorbágy - Tópark, Sasbérc út 1. 
Tel.: +36 (30) 650 6448 · E-Mail: internorm@internorm.hu · www.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 rendelkezik 

·  emelő-toló ajtajainkat az 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 

· megismerheti milyen fejlesztésekkel tesszük komfortosabbá  
ügyfeleink életét 

· és végül, de nem utolsó sorban átélheti, milyen az Internorm  
világa


