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TECHNOLOGII

Cei 1.890 de specialiști din Europa se dedică detaliilor cu pasiune și ingeniozitate. Cu peste
1.300 de parteneri de distribuție în 21 de țări vă garantăm produse de calitate superioară și
servicii excelente.
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KV 350

(din stânga spre dreapta):
Mag. Christian Klinger,
Mag. Anette Klinger și
DI (FH) Stephan Kubinger MBA.

Până în prezent, peste 25 de milioane de ferestre și uși – 100% „Made in Austria” - au părăsit
fabricile noastre din Traun, Sarlensbach și Lannach. De la apariția ferestrelor din PVC, prin
producția de ferestre din lemn/aluminiu până la inovațiile de înaltă tehnologie și design, afacerea
noastră familială este considerată un standard în toată Europa. Dezvoltarea tehnologică continuă
și ideile noi și inovatoare ne plasează pe primul loc.
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Prezentare generală

KF 310

A TREIA GENERAȚIE

De peste 89 de ani, Internom este o afacere de familie care a crescut de la un atelier de
lăcătușărie unipersonală ajungand cel mai mare brand internațional de ferestre.
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STIL DE DESIG | ARHITECTURII

Stil de design
Subtilitățile arhitecturii

studio

home pure

home soft

ambiente

Stilul studio are un design modern, urmând designul
minimalist. Acest design avangardist și simplist încalcă
tradiția.

Stilul home pure satisface nevoile celor cărora le
place stilul modern și simplu. Creează un spațiu de
locuit scăldat în lumină.

Stilul home soft creaza un efect simpatic și plăcut
și oferă multiple opțiuni de design de la elegant la
jucăuș.

Stilul ambiente este caracterizat printr-un design tradițional,
atemporal clasic și elegant. Combinația luxoasă creaza
un confort intim.

FERESTRE ȘI UȘI ÎN CASA DVS. DE VIS
Arhitectura este la fel de diversă ca oamenii care trăiesc în ea. Cu toate acestea, nu numai metoda de construcție
determină stilul unei clădiri – ferestrele și ușile evidențiază semnificativ caracterul unei case.
Cu ferestrele și ușile Internorm va puteți realiza ideile individuale despre casa Dvs. Pentru aceasta Internom vă oferă
Űsoluțiile potrivite.
Pentru a găsi o soluție pentru ferestre și uși care să corespundă cerințelor Dvs. arhitecturale, de design și confort
într-o mare varietate de forme, culori și materiale, puteți alege dintre următoarele stiluri de design Internorm:
studio, home pure, home soft și ambiente.
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PREZENTARE GENERALĂ FERESTRE
PVC | PVC/aluminiu

FERESTRE DIN PVC

FERESTRE DIN PVC/ALUMINIU

studio

KF 520

KF 410

home pure

KF 410

KF 310

KF 410

KF 520

KV 350

KV 440

home soft

KF 310

KF 410

KF 310

KF 410

KV 440

ambiente

KF 310

KF 410

KF 310

KF 410

KV 440
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PREZENTARE GENERALĂ FERESTRE /UȘI
lemn/aluminiu | aluminiu

LEMN/ALUMINIU

HF 310

LEMN/ALUMINIU

HF 410

HT 410

HT 400

studio

home pure
home soft

ambiente

HF 310

HF 410

HV 450
USI DE INTRARE DIN ALUMINIU

HF 310

HF 310
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HF 410

HF 410

HV 450

AT 410

AT 400

AT 310

AT 200

studio

home pure

home pure

home pure

home soft

home soft

home soft

ambiente

ambiente

ambiente

AUGMENTED REALITY

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU PRODUSELE
INTERNORM ÎN MOD INTERACTIV!
Utilizați aplicația Internorm AR-app pentru a afla despre produsele noastre în mod interactiv.
Uitați-vă la ferestrele noastre din toate părțile, descoperiși detalii interesante și aflați mai multe
despre tehnologia valoroasă inerentă fiecărei ferestre! Urmăriți în catalogul nostru pictograma
Internom AR – veți găsi conținut suplimentar la fiecare produs selectat. Aplicația Internorm-app
pentru dispozitive IOS și Android poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și Apple
App-Store.

PRODUSE INTERNORM TESTABILE
Desigur, puteți testa produsele noastre și live! În showroom-ul dealerilor noștri vă prezentăm ferestrele și ușile expuse.
Contactați unul dintre partenerii noștri pentru a primi sfaturi competente și pentru a ne cunoaște produsele de aproape!
Puteți găsi dealerul din apropierea Dvs. utilizând localizatorului dealerului la www.internorm.com.
Așteptăm vizita Dvs.!
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FERESTRE
PVC | PVC/aluminiu

NOU

KF 520

FERESTRE PVC- & PVC/ALUMINIU
CARACTERISTICI
Izolare termică

până la Uw = 0,63 W/m2K

Izolare fonică

până la 46 dB

Siguranță

RC3, RC2

Feronerie

complet integrată

Adâncime de montaj 90/93 mm
Stil de design

studio

studio

KF 520
Noua generație de ferestre Internorm combină designul inovator know-how-ul tehnic. Sistemul de inchidere a
tucului direct in sticla cercevelei ofera elementelor mobile aceeasi optica exterioara ca si cea a elementelor fixe,
oferind astfel si o luminozitate sporita. Soluție modernă pentru arhitectura modernă și contemporană. Această
cercevea are o feronerie revoluționară I-tec Secure, ceea ce face aproape imposibilă scoaterea ferestrei. I-tec
Secure este integrat în KF 520 ca standard și fereastra poate ajunge până la nivelul de securitate RC3.

12 I 13

FERESTRE
PVC | PVC/aluminiu

KF 410

KF 310

FERESTRE PVC- & PVC/ALUMINIU

FERESTRE PVC- & PVC/ALUMINIU
CARACTERISTICI

CARACTERISTICI
Izolare termică

până la Uw = 0,62 W/2K

Izolare termică

până la Uw = 0,69 W/m2K

Izolare fonică

până la 45 dB

Izolare fonică

până la 45 dB

Siguranță

RC1N, RC2

Siguranță

RC1N, RC2

Feronerie

ascunsă

Feronerie

ascunsă

Adâncime de montaj 71/74 mm

Adâncime de montaj 90/93 mm
Stil de design

studio
home pure
home soft
ambiente

studio

Stil de design

home pure
home soft
ambiente

home pure

74 m
m

KF 410
Tranziția coplanara dintre toc și cercevea confera ferestrei KF410 Studio un aer modern si un aspect compact.
Prin tencuirea totala a tocului pe trei laturi se obtine o optica exterioara foarte simplista, lasand vizibila doar
rama cercevelei si evidentiindu-i muchiile accentuate. Datorită noii tehnologii de izolare, așa numita I-tec Insulation, tocul va fi izolat fără goluri și astfel izolarea va fi îmbunătățită semnificativ. În ceea ce privește ventilația,
tehnologia de ventilație I-tec reprezintă un progres tehnologic. Sistemul de ventilație încorporat oferă suficient
aer proaspăt 24 de ore pe zi, asigurând un climat perfect în încăpere.
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KF 310
Acest nou tip de fereastra, cu un aspect foarte slim, beneficiaza de caracteristicile consacrate ale elementelor de tamplarie Internorm. Cele mai bune valori de izolare termică și fonică sunt la fel de evidente ca lipirea
circulară a sticlei de cercevea. Pe lângă o gamă largă de culori, mânere și sticlă, KF 310 poate fi comandat și
ca ușă de terasă – și mai recent și ca ușă de balcon frantuzesc. Muchiile exterioare accentuate ale tocului și
cercevelelor reprezintă stilul de design home pure.

CLĂDIREA CÂȘTIGĂTOARE A
CONCURSULUI DE ARHITECTURĂ
INTERNORM 2019
Casă familială plină de lumină în armonie perfectă cu natura. Dinspre front fațada este închisă, pe partea
dinspre grădină clădirea se deschide cu un front de sticlă imens. Nivelul subsolului este pe jumătate
subteran, dar spațiile sunt luminoase datorită designului inteligent.
Construcție nouă (HU): ferestre HF 310 lemn/aluminiu, fereastră HX 300,
ușă de intrare HS 300 lemn/aluminiu ușă rabatabilă-glisantă
Proiectant: Tóth Project Kft.
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FERESTRE
PVC | PVC/aluminiu

KV 350

FERESTRE PVC /ALUMINIU CU CERCEVELE CUPLATE

KV 440

CARACTERISTICI

FERESTRE PVC/ALUMINIU CU CERCEVELE CUPLATE
CARACTERISTICI

Izolare termică

până la Uw=0,79 W/m2K

Izolare termică

până la Uw=0,64 W/m2K

Izolare fonică

până la 44 dB

Izolare fonică

până la 45 dB

Siguranță

RC1N, RC2

Siguranță

RC1N, RC2

Feronerie

ascunsă

Feronerie

ascunsă

Adâncime de montaj 74 mm

Adâncime de montaj 93 mm

Stil de design

Stil de design

home pure

home pure

home pure
home soft
ambiente

home pure

74 m
m
KV 350
Cu fereastra modernă și îngustă se obțin imediat patru avantaje. Pe lângă cea mai bună izolare termică și
fonică, sunt incorporate protecția vizuală și sistemul de umbrire. Acestea nu sunt importante doar din punctul
de vedere al curățării geamurilor, deoarece sistemul de umbrire dintre sticle este protejat împotriva imtemperiilor
si a murdăririi. Nu trebuie să renunțați la umbrire nici în timpul renovărilor, respectiv nici în cazul fațadelor, unde
nu este permisă montarea sistemului de umbrire. Sistemul de umbrire I-tec este pe deplin autarhic din punctul
de vedere al energiei și are multe alte caracteristici utile.
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KV 440
Fereastra KV 440 cu cercevele cuplate are un design care rulează în plan, precum și un confort perfect nou.
Sistemul de umbrire este montat intre foile de sticla, ceea ce protejează sistemul de umbrire de murdărire și
are și funcție de protecție vizuală. Curățarea greoaie a fiecărei lamele este de domeniul trecutului. Sistemul de
umbrire I-tec are, de asemenea, multe beneficii și în cazul operării. Datorită modulului solar și a acumulatorului,
sistemul de umbrire poate fi actionat și fără o sursă de alimentare externă. Cu I-tec Smartwindow puteți controla în mod convenabil sistemul de umbrire de pe o tabletă sau telefon inteligent.

INSPIRAȚIE

ALB-NEGRU
Albul strălucitor al fațadei formeaza un contrast puternic cu geamurile mari
combinate în mod deliberat cu tocuri închise la culoare.
Casă familială (Austria): ferestre HF 310, uși HS 330 rabatabile-glisante
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FERESTRE
lemn/aluminiu

HF 310

HF 410

FERESTRE LEMN/ALUMINIU
CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

Izolare termică

până la Uw=0,62 W/m2K

Izolare termică

până la Uw=0,64 W/m2K

Izolare fonică

până la 46 dB

Izolare fonică

până la 45 dB

Siguranță

RC1N, RC2

Siguranță

RC1N, RC2

Feronerie

ascunsă

Feronerie

ascunsă

Adâncime de montaj 85 mm
Stil de design
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FERESTRE LEMN/ALUMINIU

Adâncime de montaj 85 mm

studio
home pure
home soft
ambiente

Stil de design

studio
home pure
home soft
ambiente

studio

studio

HF 310
Lemn, aluminiu și între ele spumă termoizolatoare – este o combinatie care promite caracteristicile unei solutii perfecte. Valorile excelente de termoizolare, lemnul natural frumos, acoperit cu lazuri și învelișul exterior din aluminiu
rezistent la intemperii fac din HF 310 un clasic absolut printre ferestrele lemn/aluminiu. Învelișul exterior asortat
și plan permite combinarea modelului HF 310 cu fereastra plastic/aluminiu KF 410. Lipirea fără goluri a geamului
(sticlă I-tec) asigură o stabilitate excelentă și siguranța împotriva efracției. Trei izolații circulare protejează partea
interioară de umiditate.

HF 410
Materialele și culorile uniforme ale interiorului evidențiază stilul Dvs. minimalist și aduc în prim-plan piesele unice
speciale. HF 410 se asortează perfect cu mobilierul Dvs. Diferitele culori și esente de lemn oferă nenumărate
oportunități de a crea o culoare unică pentru interioare. Stejarul gri ca culoare interioară se potrivește în case
moderne, cu design minimalist, cu materiale și culori discrete. Fabricate la dimensiuni personalizate, ferestrele
fixe și cu deschidere pot forma o suprafață mare de sticlă.

HV 450

LEMN/ALUMINIU FERESTRE CU CERCEVELE CUPLATE
CARACTERISTICI
Izolare termică

până la Uw=0,62 W/m2K

Izolare fonică

până la 46 dB

Siguranță

RC1N, RC2

Feronerie

ascunsă

Adâncime de montaj 85 mm
Stil de design

home pure
home soft
ambiente

home pure

HV 450
Tranziția perfect plană între cercevea și toc, precum sistemul de umbrire încorporat intre foile de sticla fac ca
HV 450 să fie cu adevărat perfect. Jaluzelele, pliseurile sau Duette® sunt protejate de murdărire prin faptul
că sunt incorporate in fereastra. Cu o umbrire perfectă, protecție vizuală, izolare termică și fonică vă puteți
bucura de patru protecții într-o singură fereastră. Sistemul de umbrire I-tec asigură în mod complet energia
necesară funcționării și oferă multe alte funcții utile.

DESIGN MINIMALIST
Ferestrele, subordonate unei logici structurate și ordonate, se
potrivesc formei simple a casei și creează un aspect interesant.
Casă familială (HU): ferestre HF 310 și KF 410, uși HS 330
rabatabile-glisante; ușă de intrare AT 410
Proiectant: Tóth Project Kft.
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INSPIRAȚIE

UN PLUTITOR MASIV
Corpul alb, structurat, pare să plutească pe soclul de piatră.
Ușa de intrare din lemn/aluminiu evidențiază această
soluție arhitecturală.
Casă familială (Austria): geamuri HF 310, ușă de intrare HT 410
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UȘI
aluminiu | AT 410

AT 410

UȘI DE INTRARE DIN ALUMINIU

DESIGN ÎN ACELAȘI PLAN ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR
Designul în același plan al tocului și foii de ușă sunt completate în mod perfect de armătură ascunsă,
rozete plate, mânere și lizine încastrate, precum inserții de sticlă

designer ușă online

DESIGN COPLANAR ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR

CARACTERISTICI
Izolare termică

până la UD =
0,78 W/m2K

Izolare fonică

până la 36 dB

Siguranță

RC2-ig

Stil de design

Exterior

FA

FO

FG

Culoare: HFM14

Culoare: HFM05

Culoare: HM716

Mâner: KGS04

Mâner: RGS01

Mâner: MGSE10

Număr comandă: 20-002

Număr comandă: 20-003

Elemente decor: lizenă
Număr comandă: 20-088

studio

NOUTATE

Interior

3 garnituri de etanșare
profil toc cu 3 camere și miez izolator
pentru o izolare termică superioară

design coplanar

prag fără punte termica

adâncime de montaj de 93 mm
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GG

DD

PA

Culoare: HF113
Mâner: MGSE10
Sticlă: Satinato alb
Ramă sticlă Alunox Număr

Culoare: HM716

Culoare: tok HM721,

Mâner: TEG15
Sticlă: Satinato alb

Foaie SD 10 suprafață de lemn antichizată

Număr comandă: 20-018

Elemente decor: lizenă

Sticlă: Satinato alb

Număr comandă: 20-024

Număr comandă: 20-026

Mâner: HGS01

UȘI
aluminiu | AT 400

AT 400

UȘI DE INTRARE DIN ALUMINIU

MUCHII ACCENTUATE ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR
Foaia de ușă fără ramă și tocul pătrat ofera un design minimalist, care este evidențiată prin elementele
de decor drepte sau decupajele de sticlă, mânere și, opțional, ornamente plate sau bombate.

MUCHII ACCENTUATE ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR

CARACTERISTICI
Izolare termică

până la UD =
0,75 W/m2K

Izolare fonică

până la 36 dB

Siguranță

până la RC2

FM

FK

PE

Culoare: toc HM704,

Culoare: HM716

Culoare: HFM03

Foaie HM704, M916

Mâner: SG13

Mâner: EGS01

Mâner: KGS03

Elemente decor: lizenă

Sticlă: Satinato alb

Număr comandă: 20-008

Număr comandă: 20-005

Număr comandă: 20-014

DM

PK

AG

Culoare: toc HFM12,

Culoare: M916

Culoare: toc HF113,

Foaie HFM12, M916

Mâner: RGS03

Foaie HF113, M916

Mâner: MGSE6

Sticlă: Satinato alb

Mâner: HS40

Sticlă: Satinato alb

Număr comandă: 20-038

Sticlă: Satinato alb

home pure

Stil de design

home soft

ambiente

Exterior

Interior

3 garnituri de etanșare
profil toc cu 3 camere și miez izolator
pentru o izolare termică superioară

muchii accentuate

prag fără punte termica

adâncime de montaj de 93 mm
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Număr comandă: 20-030

Număr comandă: 20-047

UȘI
aluminiu | AT 310

AT 310

UȘI DE INTRARE DIN ALUMINIU

MUCHII ACCENTUATE ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR
Combinația dintre foaia de ușă plată la exterior și foaia de ușă profilată interioară oferă o opțiune de design versatil.
Formele curate sunt evidențiate prin tăieturi încastrate, decupaje de sticlă și rame decorative.

PROFILAT ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR

CARACTERISTICI
Izolare termică

până la UD =
0.81 W/m2K

Izolare fonică

până la 33 dB

Siguranță

până la RC2

SA

SJ

AM

Culoare: HFM05

Culoare: HFM22

Culoare: M916

Mâner: HS30

Mâner: MGSE6

Mâner: HS10

Sticlă: MDNL

Sticlă: Satinato alb

Sticlă: D03

Număr comandă: 20-041

Număr comandă: 20-042

Număr comandă: 20-044

PG

PM

PK

Culoare: HFM11

Culoare: HF113

Culoare: M916

Mâner: RGS02

Mâner: HS10

Mâner: RGS03

Sticlă: Satinato alb

Sticlă: Satinato alb

Sticlă: Satinato alb

Număr comandă: 20-036

Număr comandă: 20-037

Număr comandă: 20-038

home pure

Stil de design

home soft

ambiente

Exterior

Interior

3 garnituri de etanșare
profil toc cu 3 camere și miez izolator pentru
o izolare termică superioară

design profilat

prag fără punte termica

adâncime de montaj de 93 mm
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UȘI
alumínium | AT 200

AT 200

MODEL INTRARE

DESIGN CU MUCHII ACCENTUATE SAU PROFILAT
ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR
Cu rame decorative, ornamente si baghete, aceste uși pot fi configurate în multe moduri. Foaia de ușă AT 200 este
profilată atât în interior, cât și în exterior, care, opțional, poate fi comandată și cu muchii accentuate.

DESIGN CU MUCHII ACCENTUATE SAU PROFILAT

CARACTERISTICI
Izolare termică

până la UD =
1,2 W/m2K

Izolare fonică

până la 40 dB

Siguranță

până la RC2

SE-E2B

SE-P0B

EL-K1B

Culoare: toc M916,

Culoare: HM304

Culoare: HFM04

Foaie M916, HM735

Mâner: HS10

Mâner: GD15

Mâner: HS10

Sticlă: MRI

Sticlă: D41

Sticlă: Satinato alb

Număr comandă: 20-067

Număr comandă: 20-079

VA-K2B

LU-B3B

SE-R0B

Culoare: HM704

Culoare: toc HM716,

Culoare: HFM02

Mâner: TEG14

Foaie HM716, M 916

Mâner: TEG10

Sticlă: Satinato alb

Mâner: GD10

Sticlă: Linea

Număr comandă: 20-060

Sticlă: Satinato alb

Număr comandă: 20-053

Număr comandă: 20-057

home pure

Stil de design

home soft

ambiente

Exterior

Interior

3 garnituri de etanșare
profil toc cu 3 camere și miez izolator pentru
o izolare termică superioară

design cu muchii accentuate sau profilat

prag fără punte termica

adâncime de montaj de 80 mm
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Număr comandă: 20-069

INSPIRAȚIE

JOC MODERN ÎN ALB ȘI NEGRU
Utilizarea limbajului arhitectural curat este susținută
și mai mult de culorile contrastante.
Casă familială(România): fereastră KF 320, ușă de intrare AT 410
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UȘI
lemn/aluminiu | HT 410

HT 410

UȘI DE INTRARE DIN LEMN//ALUMINIU

DESIGN ÎN COPLANAR ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR
Tranziția lină între toc și foaia ușii, armăturile ascunse, rozetele plate și tăieturile încastrate, precum cadrul plat pentru
sticlă formează împreună un design perfect.

DESIGN COPLANAR ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR

CARACTERISTICI
Izolare termică
Izolare fonică

până la 37 dB

Siguranță

până la RC2

Stil de design

Exterior

până la UD =
0.58 W/m2K

FJ

FD

GD

Culoare: HFM14

Culoare: toc HM716,

Culoare: HFM05

Mâner: MGSE8

Foaie HM716, HM907

Mâner: KGS04

Elemente decor: lizenă

Handle: RGS05

Sticlă: Satinato alb

Număr comandă: 20-004

Număr comandă: 20-009

Număr comandă: 20-016

DL

DG

GG

Culoare: toc HM716,

Culoare: M916

Foaie M916, SD04 negru lucios

Mâner: SG17

Mâner: SG16

Sticlă: Satinato alb

Culoare: HF113
Mâner: MGSE10
Sticlă: Satinato alb,

Sticlă: Satinato alb

Ramă sticlă Alunox

Elemente decor: lizenă

Număr comandă: 20-017

studio

Interior

izolație cu spumă groasă pentru o izolare termică
superioară

design coplanar atât în interior,
cât și în exterior

adâncime de montaj de 121 mm
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Număr comandă: 20-021

Ramă sticlă Alunox
Număr comandă: 20-018

UȘI
lemn/aluminiu | HT 400

HT 400

UȘI DE INTRARE DIN LEMN//ALUMINIU

DESIGN CU MUCHII ACCENTUATE ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR
Foaia de ușă netedă și tocul pătrat ofera un design minimalist, care este evidențiată de sticle, elementele
de decor drepte, mânerul și inserțiile de oțel inoxidabil.

DESIGN CU MUCHII ACCENTUATE ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR

CARACTERISTICI
Izolare termică

până la UD =
0.73 W/m2K

Izolare fonică

până la 33 dB

Siguranță

până la RC2

FL

PE

GJ

Culoare: toc HM716,

Culoare: HFM03

Culoare: toc HF735,

Foaie HM716, HM735

Mâner: EGS01

Foaie HF735, HF716

Mâner: SG13

Sticlă: Satinato alb

Mâner: MGSE10

Număr comandă: 20-006

Număr comandă: 20-014

Sticlă: Satinato alb
Număr comandă: 20-015

home pure

Stil de design

home soft

ambiente

Exterior

Interior

izolație cu spumă groasă pentru
o izolare termică superioară

design cu muchii accentuate atât în interior,
cât și în exterior

adâncime de montaj de 85 mm
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FK

FM

DD

Culoare: HM716
Mâner: SG13
Elemente decor: lizenă
Număr comandă: 20-005

Culoare: tok HM704,

Culoare: HM716
Mâner: TEG15
Sticlă: Satinato alb
Elemente decor: lizenă
Număr comandă: 20-024

Foaie HM704, M916
Mâner: KGS03
Număr comandă: 20-008

Mai multe modele pot fi găsite pe pagina noastră de internet, www.internorm.com

INSPIRAȚIE

CALITATE BINE GÂNDITĂ
Sarcina arhitectului a fost să deschidă complet fațada mai scurtă a casei.
Pentru asta au ales ușa glisantă lemn/aluminiu,
care corespunde acestei cerințe atât vara, cât și iarna.
Casă familială(HU): fereastră HF 310 și KF 410,
ușă rabatabilă-glisantă HS 330
Proiectant: Aktív Passzív Stúdió Kft.
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TEHNOLOGII REVOLUȚIONARE

REVOLUȚIE
INTERNORM MĂREȘTE MIZA

PENTRU A NE SIMȚI
ÎN SIGURANȚĂ.
PENTRU A NE SIMȚI
ACASĂ
Sub denumirea sonoră „I-tec”, Internorm a creat o serie de tehnologii revoluționare,
care corespund cerințelor tot mai mari privind proiectarea, tehnologia, calitatea și
confortul.
I-tec Secure · I-tec Core · I-tec Aerisire · I-tec Umbrire
I-tec Sticlă · I-tec Insulation · I-tec SmartWindow
Pe următoarele pagini faceți cunoștință cu tehnologia inovativă Internorm!
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Nu numai oamenii din jurul nostru, dar și mobilierul camerelor și panorama
exterioară influenteaza modul în care ne simțim între cei patru pereți ai casei
noastre. Simțul siguranței este, de asemenea, o parte importantă în acest
sens.
Cu I-tec Secure inegalabil puteți fi sigur că ferestrele Dvs. vă oferă o protecție
fiabilă. Cerceveaua se închide perfect în toc cu clapetă în loc de știft de
siguranță. În momentul închiderii ferestrei, pe toate cele patru laturi ale cercevelei aceste clapete la distanțe suficient de mici sunt împinse direct în
interiorul tocului. Scoaterea ferestrei este imposibilă. Clapete sunt, de asemenea, un avantaj semnificativ în momentul spălării geamurilor. Doar câteva
părți ies din cercevea, elementele de închidere lipsesc aproape complet. Între
părți există doar o suprafață din plastic neted și ușor de curățat. La modelul
de fereastră KF 520 din plastic, respectiv plastic/aluminiu I-tec Secure este
dotare standard și fereastra poate atinge gradul de siguranță RC3.

AVANTAJE
· Datorită clapetelor integrate siguranță
perfectă până la RC3 .
· Punctele de închidere sunt amplasate la
distanțe mici pe toate cele patru părți.
· Scoaterea ferestrei este aproape imposibilă.
· Aspect frumos, deoarece nu sunt închideri
vizibile.
· Curățarea ușoară a tocului
· Arhitectură modernă din sticlă datorită
tocului îngust.

TEHNOLOGII REVOLUȚIONARE

FEREASTRĂ FOARTE
STABILĂ.
MULTE MODELE.
AVANTAJE
· Nucleu foarte stabil în cercevea și toc
· Toc îngust – pentru mai multă lumină
· Alegeți tipul de lemn și culoarea care se
asortează cu mobilierul Dvs., - culoare și tip
de lemn personalizat
· Raport preț/calitate foarte atractiv
· Finisajele ferestrelor se pot combina perfect
– ferestre, uși rabatabile și glisante, geamuri
panoramice.
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Sunt necesare soluții speciale de ferestre pentru spațiile deschise, luminoase,
dotate cu uși mari de sticlă. Pe lângă cea mai mare stabilitate și capacitate
de încărcare, rama ferestrei trebuie să fie cât mai îngustă,
și să se potrivească mobilierului.
Cu I-tec Core, Internorm a dezvoltat un nucleu de lemn care corespunde exact
acestor nevoi Straturile de lemn subțiri și lipite sunt deosebit de rezistente,
portante și extrem de puternice - așa cum se poate observa în cazul grinzilor
și buiandrugilor extrem de stabile. Cu această soluție putem produce ferestre
mari, uși rabatabile și glisante și ferestre panoramice. Designul ramei înguste oferă ferestrei un aspect mai frumos. În plus, noua materie primă de înaltă
tehnologie este eficientă din punct de vedere energetic, durabilă și deschide noi
dimensiuni prin capacitatea sa portantă deosebit de mare. Lemnul cercevelei
poate fi asortat cu mobilierul, podeaua și ușile. Pe lângă tipurile de lemn utilizate
la fabricarea ferestrelor, de ex. molid sau larice, puteți alege suprafața interioară
a ferestrei din stejar, frasin alb sau nuc

SISTEM DE UMBRIRE
FĂRĂ SURSĂ ELETRICĂ
EXTERIOARĂ
Ne dorim cât mai puțin praf și murdărie, mai ales atunci când renovăm.
În această situație ne dorim și mai puțin lucrări de zidărie necesare pentru a
realizarea sistemului electric.

AVANTAJE

I-tec Umbrire este soluția perfectă în acest caz. Energia necesară pentru
funcționare este furnizată direct în fereastră de panoul solar încorporat al
sistemului de umbrire. Deoarece nu necesită energie electrică externă, nu este
nevoie de lucrări de zidărie sau alte lucrări de construcție.
Toate cablurile, bateriile, modulele etc. sunt amplasate direct în fereastră.
Storurile pot fi ridicate și coborâte direct cu unitatea de control montată pe
fereastră sau cu funcții automate speciale.
De exemplu, detectarea zi / noapte deschide și închide storurile în lumina zilei sau în întuneric. Măsurarea radiației solare și a temperaturii reduce
supraîncălzirea spațiului. De asemenea, puteți mișca storurile cu soluții inteligente de casă, cum ar fi I-tec Smart-Window.
Sistemul de umbrire cu auto-alimentare I-tec poate fi utilizată la toate ferestrele
de tip Internorm.

· Utilizarea energiei solare de iarnă – reducerea costurilor de încălzire.

· Fără energie electrică datorită panoului
solar.

· Funcții automate, cum ar fi detectare xi/
noapte și măsurarea radiațiilor solare.
· Controlul manual este posibil direct pe rama
ferestrei.
· Control comod cu soluții inteligente pentru
locuințe, cum ar fi I-tec Smart Home sau
Loxone.
· Panoul solar și sistemul de umbrire este
montat intre foile de sticla.
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I-tec

FĂRĂ GOLURI.
SIGURĂ.
STABILĂ.
AVANTAJE
· Protecție maximă împotriva efracției.

Multe geamuri sunt fixate de toc doar în câteva puncte. La Internorm tehnologia Fix-O-Round este utilizată standard în interesul fixării circulare, fără goluri.
Avantajul tehnologiei se află în lipirea circulară a tocului și a geamului. Acest lucru îmbunătățește semnificativ stabilitatea, izolarea termică și fonică a ferestrei,
protecția împotriva efracției și siguranța operațională pe toată durata vieții sale.

· Stabilitate mai mare.
· Izolare termică și mai eficientă.
· Izolare fonică și mai bună.
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Pe de o parte adezivul special garantează o conexiune fixă între geam și toc,
pe de altă parte asigură și schimbarea ușoară a sticlei

AER PROASPĂT ÎN MOD
CONSTANT. AUTOMAT ȘI ÎN
MOD INDIVIDUAL.
Diferă timpul petrecut într-o încăpere și modul în care îl folosim. În baie, de
exemplu, petrecem de obicei un timp scurt și producem o mulțime de vapori
de apă și astfel umiditate atunci când facem duș. În dormitor, pe de altă parte,
petrecem toată noaptea și emitem mult CO2 în timpul somnului. Spațiile de
depozitare și camerele de oaspeți sunt utilizate doar pentru o perioadă scurtă
de timp și ar trebuie aerisite pentru a preveni formarea mucegaiului.
Cât de diferite sunt modurile în care folosim fiecare încăpere, atât de mult
diferă și nevoia noastră de aer curat. Internorm prin dezvoltarea sistemului de
ventilație I-tec a obținut un sistem de ventilație care corespunde exact acestor
nevoi individuale. Acest sistem de ventilație este situat direct în cadrul ferestrei
și poate fi controlat individual la fiecare fereastră. Într-o încăpere mai mult, în
cealaltă încăpere mai puțin – în funcție de cât aer proaspăt aveți nevoie. În
modul automat sistemul de ventilație I-tec măsoară conținutul de umiditate și în
caz de nevoie se pornește automat. Sistemul de ventilație I-tec oferă aer curat
și climă optimă în fiecare încăpere.

AVANTAJE
· Fiecare sistem de ventilație I-tec și astfel
fiecare geam și încăpere pot fi controlate
individual
· Aer proaspăt per cameră și conform
necesităților - pentru o casă sănătoasă.
· Pierdere de căldură minimă, deoarece nu
este curent.
· Siguranță mai mare – geamul rămâne
închis în timpul aerisirii.
· Filtrul încorporat asigură ca polenul și praful
să nu poată intra.
· Control prin I-tec Smart Window sau Loxone
Smart Home-n
· Aer proaspăt fără zgomotul de afară

STICLE XL
UȘĂ PANORAMICĂ UȘI
LIFTANT-CULISANTE

I-tec Insulation

EFICIENTĂ
FĂRĂ
ÎNTRERUPERE
AVANTAJE
· Granule în loc de spumă
· Izolare termică îmbunătățită.
· Umplerea camerei fără goluri

Un factor important în acest sens este izolarea fără HFCKW, HFKW și
FKW care intră în profilele tocului.
Granulele de izolare termică I-tec Insulation sunt pulverizate în interiorul
tocului ferestrelor din plastic / aluminiu KF 410 și KV 440.
Această nouă tehnologie de izolare umple camerele în mod uniform
și îmbunătățește semnificativ izolarea termică.

Spațiile imense care plutesc în lumină vă oferă libertate deplină dvs. și familiei. Suprafețele mari de sticlă extind spațiul, eliminând limitele reale. Aceste
suprafețe de sticlă creează un sentiment nelimitat de spațiu și, în același
timp, oferă o panoramă perfectă.
Internorm oferă soluții inovatoare pentru implementarea arhitecturii moderne
din sticlă cu ferestre fără rame, sticlă fixă, colțuri de sticlă, uși mari rabatabile
și glisante, ferestre panoramice și alte soluții speciale. Cu combinarea
acestora, realizăm ideile dvs. despre deschiderea maximă a casei.
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KS 430

UȘĂ LIFTANT - GLISANTĂ PVC & PVC/ALUMINIU

Ușa rabatabilă-glisantă KS 430 din PVC & PVC/aluminiu se pot
crea spații pline de lumină și încăperile par mai mari. Elementele
glisante mari se pot deschide extrem de ușor pentru a deschide
mai mult spațiul către lumea exterioară.
Modelul KS 430 oferă un design modern și un confort remarcabil
cu tehnologie matură:
· aspect modern, pătrat, în interior și exterior
· poate fi combinată cu ferestre din plastic, plastic/aluminiu și
lemn/aluminiu
· puteți alege din trei modele de mânere atractive
· o gamă largă de culori pentru un design individual
· poate fi integrată în perete din trei părți
· rabatare și glisare ușoară până la greutatea de 400 kg
a foii de ușă
· eficientă din punct de vedere energetic și al încălzirii
· prag mic

CARACTERISTICI
Izolare termică

până la Uw =
0,64 W/m2K

Izolare fonică

până la 43 dB

Siguranță

RC1N, RC2

NOUTATE
Ușa rabatabilă-glisantă poate fi comandată, de asemenea, și cu
Confort Drive. Ușa rabatabilă-glisantă acționată electric asigură o
deschidere și închidere corespunzătoare.
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LIBERTATE NELIMITATĂ
Cu suprafețele mari de sticlă și ușa glisantă spre terasă, pereții dintre noi și
natura dispar într-o secundă. Lumina soarelui, una dintre cele m ai fundamentale nevoi ale vieții noastre, luminează spațiile noastre și ne face să le vedem
mai mari.
Datorită ușurimii ușii rabatabile-glisante KS 430 și a pragului plat, aceasta
ridică nivelul de confort a locuinței cu o poziție stabilă și o soluție complet
lipsită de obstacole.

HS 330

UȘĂ LIFTANT - GLISANTĂ LEMN/ALUMINIU

Cu ușa rabatabilă-glisantă HS 330 din lemn/aluminiu dispar granițele
dintre exterior și interior. Integrează în mod unic camerele în natura
din jur și creează astfel o experiență de spațiu complet nouă, aproape nelimitată.
Modelul HS 330 oferă un design modern și un confort remarcabil cu
tehnologie matură:
· aspect modern, pătrat, în interior și exterior
· poate fi combinată cu ferestre din plastic,
plastic/aluminiu și lemn/aluminiu
· puteți alege din trei modele de mânere atractive
· o gamă largă de culori pentru un design individual
· poate fi integrată în perete din trei părți
· rabatare și glisare ușoară până la greutatea de 400 kg
a foii de ușă
· eficientă din punct de vedere energetic și al încălzirii
· prag mic

CARACTERISTICI
Izolare termică

până la Uw =
0,73 W/m2K

Izolare fonică

până la 40 dB

Siguranță

RC1N, RC2

NOUTATE
Ușa rabatabilă-glisantă poate fi comandată, de asemenea, și cu
Confort Drive. Ușa rabatabilă-glisantă acționată electric asigură o
deschidere și închidere corespunzătoare.
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AFARĂ ȘI ÎNĂUNTRU
Spații mari, luminoase, soare atât vara, cât și iarna, sau doar o terasă care
poate fi conectată la camera de zi, unde puteți împinge cu ușurință căruciorul
de servit - toate acestea sunt oferite de ușa rabatabilă-glisantă.
Indiferent de stilul în care ne decorăm casa, cu ușa rabatabilă-glisantă HS 330
alegem o soluție atemporală și generoasă.

UNIC
OPORTUNITĂȚI DE
PROIECTARE
OFERITE DE
INTERNORM

HX 300
PANORAMĂ
DESCHIS. LUMINOS. LIBER.
Suprafețele mari de sticlă perfect integrate în perete creează
în casa ta o imagine a libertății nelimitate. Ele aduc lumină în
interior și, în același timp, ofera o panoramă liberă. Soluțiile
inovative oferă multe oportunități noi în proiectarea arhitecturilor moderne cu suprafețe mari de sticlă.
De exemplu, conectori de sticlă, unde tranziția între două
foi de sticlă este aproape invizibilă. Cu ajutorul unei ferestre
integrate care se potrivește cu stilul casei, în imaginea de
ansamblu pot fi amplasate detalii optice interesante.
Bucurați-vă de o panoramă perfectă!
· Arhitectură din sticlă fără rame
· Cămin deschis, luminos
· Libertate nelimitată
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Tocul aproape că dispare în fațadă.

CARACTERISTICI
Izolare termică

până la Uw =
0.74 W/m2K

Izolare fonică

până la 47 dB

Designul propriei case este la fel de unic și individual ca și Dvs. Doar gustul
personal determină stilul casei: minimalist, modern, clasic sau tradițional. Ferestrele Dvs. ar trebui să fie la fel de unice ca și Dvs. sau casa Dvs. Ce noroc că
Internorm poate să ă ofere ferestre care se potrivesc exact cu stilul casei.
Ce oferim:
· suprafețe din plastic, lemn și aluminiu în nenumărate culori
· mânere de design din aluminiu, crom și alamă
sticlă securizată, precum sticlă termoizolantă
· o gamă largă de sticlă de design de la Satinato până la Linea
· sisteme de umbrire și sisteme de protecție anti insecte.

IDEI

COMBINAȚIA PERFECTĂ
STILAT. INDEPENDENT DE MATERIAL. PERSONALIZAT.
În momentul implementării unei arhitecturi unice cresc așteptările privind designul, eficiența energetică și confortul
ferestrelor. În privința funcției și designului la Internorm nu există contradicții. Familiile de produse din plastic/aluminiu
și lemn/aluminiu sunt perfect combinabile.
În exterior design identic – în interior se poate alege plastic sau lemn
Dacă în baie datorită umidității mai mari preferați o fereastră din plastic/aluminiu, dar în camere nu doriți să renunțați la
ferestrele din lemn/aluminiu, produsele Internorm oferă o soluție perfectă, adică puteți combina cu ușurință cele două
materii prime. Stilul ferestrei și astfel aspectul exterior al casei rămâne identic.
Iar în interior casei puteți proiecta fereastra din fiecare cameră în funcție de nevoile Dvs. – fie din plastic, fie din lemn.
Același aspect în interesul arhitecturii devotate stilului.
Poate fi avangarde, modern, elegant, jucăuș sau clasic atemporal, indiferent de stilul casei Dvs., Internorm oferă
combinația perfectă de materii prime din plastic și lemn. Învelișul din aluminiu al exteriorului geamului se potrivește
întotdeauna cu stilul fațadei exterioare.
Se poate combina și cu uși rabatabile-glisante.
Nu renunțați la suprafețele mari de sticlă și lumină în casa Dvs. Vă oferim o ușă rabatabilă-glisantă din plastic/aluminiu
și lemn/aluminiu care se potrivește stilului ferestrei
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ÎN EXTERIOR IDENTIC

ÎN INTERIOR PERSONALIZAT

Aluminiu

PVC

Lemn

Învelișul de aluminiu din exterior se
potrivește stilului
casei.

Plasticul are o
durată de viață
lungă, nu necesită
întreținere extrema
și este potrivit și
pentru spații cu umiditate ridicată, cum
ar fi baia.

Lemnul emană
căldură și creează o
atmosferă plăcută,
astfel încât se
încadrează perfect
în sufragerie și
dormitor.

IDEI

Elemente de închidere de siguranță
Ferestrele Internorm au un nivel de siguranță de bază
standard. Fereastra este închisă cu un nit cu cap în toc de
elemente de închidere solide, cu design frumos, dar minimalist,
de culoare argintie.(excepție KF 520).

I-tec Secure
Mecanismul de închidere revoluționar Internorm oferă protecție
maximă. În momentul închiderii ferestrei clapele se deschid și
pe fiecare parte intră direct în tocul ferestrei. Geamul nu poate
fi scos.

Mâner de siguranță
Mânerul ușii Secustik cu încuietoare de seif oferă cel mai înalt
nivel de securitate. Mecanismul de blocare brevetat oferă o
protecție extrem de sigură împotriva perforării din exterior
(versiunea de bază a ferestrei KF 520 din plastic și plastic/
aluminiu)
Mânere blocabile
Mâner blocabil oferă protecție optimă pentru copii și totodată
o protecție perfectă împotriva furtului. Fereastra poate fi
blocată cu cheia și nu poate fi deschisă nici din interior și
nici din exterior.

Proiectant: Béres Építésziroda

SIGUR CĂ ESTE SIGURĂ
DE ÎNCREDERE. EFICIENTĂ. BREVETATĂ.
Pentru ne simți în siguranță și bine între propriile pereți, este esențială protecția împotriva furtului, precum și siguranța
maximă a copiilor. Ferestrele contribuie semnificativ la sentimentul de siguranță.
Tehnologiile mature Internorm protejează în mod eficient familia Dvs. și îngreunează accesul spărgătorilor în casă.

Feronerie ascunsă
Feroneria ascunsă asigură ca fereastra să nu poată fi scoasă
de pe balamale, asigurând un aspect minimalist și curățare
ușoară.

Sticlă I-tec
Datorită tehnologiei de sticlă patentate de Internorm nu mai
este posibilă scoaterea sticlei.
Sticla este lipită de jur împrejur de ramă, astfel încât aceasta
să fie fixată bine și să fie sigură. Toate ferestrele Internorm
vin standard cu această inovație I-tec.
Supraveghere electronică
Senzorii de închidere indică în mod discret și sigur care dintre
ferestre sau ușile de balcon este deschisă, respectiv închisă.
Supravegherea poate fi combinată cu orice sistem de alarmă
disponibil în comerț.

Sticlă securizată lipită
Spre deosebire de sticla convențională care se spulberă sub
presiune, sticla securizată lipită nu se dispersează. Sticla este
ținută de o peliculă de înaltă rezistență, sticla rămâne în cadrul
ferestrei și riscul de rănire este eliminat.
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RUMÄNISCH

Mânere

KGS01
Pātratā
Mâner
40x1000
2 rigidizat

RGS01
Rotunda
Mâner
30x1000
2 rigidizat

KGS02
40x1200
2 rigidizat

RGS02
30x1200
2 rigidizat

KGS03
40x1400
2 rigidizat

RGS03
30x1400
2 rigidizat

KGS04
40x1600
3 rigidizat

RGS04
30x1600
3 rigidizat

KGS05
40x1800
3 rigidizat

RGS05
30x1800
3 rigidizat

KGS06
40x2000
3 rigidizat

RGS06
30x2000
3 rigidizat

Oțel
inoxidabil

Oțel
inoxidabil

EGS06
Mâner
80x1130
Oțel inoxidabil

MGSE10
Mâner
40x1000
Oțel inoxidabil

HS10
Mâner
împingere
93x400
Oțel inoxidabil
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Clante

MGSE8
Mâner
40x800

SG16
Mâner încastrat,
430x100
Oțel inoxidabil

Vă rugăm luați în considerare că nu toate mânerele sunt disponibile pentru toate seriile de uși.
Pentru mai multe informații contactați dealerul Dvs. Internorm.

MGSE6
Mâner
40x600

HS32
Mâner
împingere
118x477
Oțel inoxidabil

SG17
Mâner încastrat,
110x500
Oțel inoxidabil, negru
AT310, AT400, AT410
HT400, HT410

Mâner G80
Art-Nr. 36435

Mâner G80
Art-Nr. 36404
Art-Nr. 36505
(KF 310/KV 350-hez)

Mâner G80
Art-Nr. 36400

Mâner Secustik®G80
Art-Nr. 36431
(csak KF 500-hoz)

NOU: Mâner
Secustik®G80
mat negru
Art-Nr. 36123

Mâner Dallas
Art-Nr. 36426

Mâner Standard
Aluminiu natur
Art-Nr. 33899
Art-Nr. 36504
(KF 310/KV 350-hez)

Mâner de
decor oțel
Art-Nr. 34615

Alb Mâner
de decor
Art-Nr. 33896

Mâner decor
cu buton
Art-Nr. 33885

Mâner de decor
Bruxelles Crom
satinat
Art-Nr. 34592

Mâner Amsterdam
Aluminiu natur
Art-Nr. 36416

Mâner de
decor Athinai
Crom/ oțel
inoxidabil mat
Art-Nr. 34596

Mâner de decor
Athinai mat/
aluminiu oțel
Art-Nr. 34594

Bruxelles mâner
de decor cupru/
crom lustruit
Art-Nr. 34590

Mâner de decor
lustruit cupru
Art-Nr. 34597

Mâner cu închidere
cupru
Art-Nr. 33886

Mâner de decor
Bruxelles mâner de
Athinai cupru lustruit decor cupru lustruit
Art-Nr. 34595
Art-Nr. 34591

Se poate comanda
cu iluminat LED

BS42
Mâner
împingere
68x340
Oțel inoxidabil

PD12
Aluminiu periat

GD10
Oțel inoxidabil

GD20
Oțel inoxidabil

VD16
Matā, crom

Atlanta mâner de
decor cupru lustruit
Art-Nr. 34750

Mâner G80 (F1)
Art-Nr. 36475
Clanță G80
(F9714m/
mat negru)
Art-Nr. 36133

Mâner Dallas
Art-Nr. 36412

Mâner Softline
Art-Nr. 32447

IDEI

STICLE

FINISAJE ALUMINIU
Mai jos prezentăm opțiunile de sticlă
care pot fi alese pentru diferitele modele
de uși și ferestre.

Chinchilla

Satinato verde
(doar pentru uși)

Satinato albastru
(doar pentru uși)

CULORI hirest***

CULORI HDS**

M916

HM704

HM722

HF916

HF304

HDS01

HDS05

HM113

HM907

HM304

HF113

HF605

HDS02

HDS06

Vă rugăm să rețineți că nu toate sticlele
sunt disponibile pentru fiecare serie de uși.
Din motive de tehnică tipografică pot
exista diferențe de culoare și structură
între imagine și produsul original.

HM735

HM803

HM716

HF735

HFM01

HDS03

HDS07

Dealerul Dvs. Internorm vă va arăta
paleta originală de culori!

HM906

HM817

HM605

HF704

HFM 02

HDS04

HDS08

HF716

HFM03

HF817

HFM04

HDH17
gri deschis

HDH12
maro mediu

HFM22

HFM05

HDH14
maro deschis

HDH13
maro închis

HFM11

HFM14

Diferitele sticle pot fi comandate după
consultanțe tehnice.
Satinato alb

CULORI DE BAZĂ*

UADI

Linea

HM721

CULORI DECOR LEMN ****

Sticlă catedral ondulată

Altdeutsch K

Reflo

CULORI SPECIALE

Masterpoint

Sticlă armată

Mastercarré

Gama de culori RAL Internorm (calitate
de fațadă) oferă numeroase opțiuni de
design. Se aplică pe aluminiu în exterior
și pe lemn în interior

Ornament 504

CULORI DECOR METALIC
HFM12

HFM21

PARTE EXTERIOARĂ FEREASTRĂ ȘI UȘĂ
HFM13

CULORI SD (DOAR PENTRU UȘI)
SD04
Negru foarte
lucios

SD03
Art-

SD05
Art-Corten*

SD06
Art-Steel*

PVC
Alb

Vă rugăm luați în considerare că nu toate culorile disponibile pentru fiecare serie de uși.
Din motive de tehnică tipografică pot exista diferențe de culoare și structură între imagine
și produsul original.
Partenerul Internorm [1st] window vă va arăta paleta originală de culori.
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DM02
gri

DM03
gri inchis

SD07
Art-Stone*

* Poate fi comandată doar cu
o aprobare de fabricație separată

PVC

DM01
verde inchis

CULORI OȚEL INOXIDABIL
* Toate culorile standard sunt rezistente la intemperii, cu excepția M916 (calitate de fațadă).
** Culori intense, cu toate acestea este posibilă diferență de culoare.
*** Culorile HF (structurat foarte fin, rezistentă la intemperii), a HFM (structurat foarte fin, metalic, foarte
rezistent la intemperii), a HM (culori standard rezistente la intemperii) și HDH (culori decor de lemn,
foarte rezistente la intemperii) sunt disponibile cu un strat de pulbere special, foarte rezistent la
intemperii.
**** Culorile HDH conferă un aspect real lemnului datorită acoperirilor structurate realizate manual, însă
diferențe de culoare sunt posibile.

EL01
Oţel inoxidabil
de aspect mat

EL02
Oţel inoxidabil
Cu aspect
lucios

IDEI

PARTE INTERIOARĂ FEREASTRĂ
PVC
FOLI DECORK
PVC
Alb

Alb nobil**

*
		
**
		
***

Stejar auriu**

Alb crem***

Gri închis*

KF 500, KF 410 și KV 440 pentru design studio și home design,
iar KF 310 și KV 340 sunt disponibile pentru fiecare design.
KF 410 și KV 440 pentru design home soft și ambiente,
iar KF 310 și KV 340 sunt disponibile pentru fiecare design.
Doar pentru KS 430, KF 310 și KV 350.

LEMN
CULORI STANDARD, MOLID, CU LAZURI
FI500

FI501

FI502

FI508

FI509

FI510

CULORI STANDARD,
MOLID, ACOPERIRE
FI916

FI503

FI505

FI506

STICLĂ PREMIUM:
ECLAZ®

CULORI STANDARD, LARICE, CU LAZURI
Pentru HF 310 nu se poate alege
LA600

FI507

LA604
uleiat

ACUM ÎN FIECARE FEREASTRĂ INTERNORM
Nou: cu până la 10% mai multă lumină naturala cu sticlă ECLAZ®
Pentru ca incaperile să fie cât mai luminoase, Internorm își fabrică ferestrele cu sticlă premium ECLAZ® .
Gama albastră a spectrului de lumină amplificată se trece prin sticlă, oferind astfel cu până la 10% mai multă lumină
naturală.

CULORI HF 410 POT FI COMANDATE ÎN AFARĂ DE CULORILE DE BAZĂ DE LEMN

Spre deosebire de sticla tradițională, ECLAZ® oferă următoarele:
· Aspect mai frumos – reflecție eternă scăzută cu o combinație de aspect neutru de culoare, funcție și frumusețe.

EI701

EI700

EI706
uleiat

EI707
uleiat

NU400

ES800

· Mai multă lumină – cu până la 10% mai multă lumină naturală pentru sănătatea noastră și pentru starea noastră de
spirit, un beneficiu semnificativ mai ales în lunile întunecate de iarnă.
· Confort vizual chiar și cu o sticlă termoizolantă extrem de translucidă în 3 straturi, pentru interioare luminoase și
panoramă neobstrucționată.

Nou: tipurile de lemn neobișnuite pot fi, de asemenea, utilizate și în producția de ferestre,
în cazul ușilor rabatabile-glisante HF 410 lemn/aluminiu și HS 330 lemn/aluminiu,

· Confort în spațiile de locuit – camerele sunt și mai luminoase și mai prietenoase, deoarece folosim energia naturală a
soarelui.
· Eficiență energetică mai mare – izolarea excelentă a interioarelor și astfel reducerea costurilor de încălzire – clădirile
sunt mai eficiente din punct de vedere energetic – emisii de CO ² cu până la 11% mai reduse.
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UMBRIRE ȘI PLASE ANTI INSECTE
POT FI COMBINATE. INTEGRATE. DIVERSIFICATE.
Jaluzelele și produsele anti insecte transformă fereastra într-o unitate funcțională și susțin ieșirea în evidență a designului
fațadei. Asociați sistemul de umbrire cu I-tec SmartWindow și bucurați-vă de confortul oferit de funcțiile automate,
respectiv de confortul oferit de controlul de pe un telefon inteligent sa o tabletă!

Raffstore

Jaluzele aplicate

Jaluzele suprapuse

Fereastră cu cercevea conectată

Ferestre cu cercevele conectate: sistem de umbrire integrat, din acest motiv umbrire cu protecție vizuală.
Se pot alege jaluzele orizontale, jaluzele plisate sau Duette, la cerere sisteme de umbrire autarhice (Umbrire I-tec).
Raffstore: controlul optim al luminii și căldurii cu ajutorul unor lamele reglabile. Poate fi combinat cu plase anti insecte.
Raffstore aplicat: controlul optim al luminii și căldurii cu ajutorul unor lamele reglabile. Poate fi combinat cu plase anti
insecte.
Jaluzele aplicate și suprapuse: montate complet pe fereastra. Pot fi combinate cu plasă anti insecte.
Plasă anti insecte: plasă anti insecte cu ramă fixă, ramă cu deschidere și cu ramă glisantă sau plasă anti insecte
tip rulou.
Obloane: din aluminiu, cu multe opțiuni de design. Pot fi combinate cu plasă anti insecte.

Jaluzele interioare
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Plasă împotriva insectelor
tip rulou

Plasă împotriva insectelor cu
ramă fixă sau cu deschidere

Ramă glisantă

Obloane OPTIMA

DOTĂRI

UȘI PENTRU INTRĂRI SECUNDARE
Ușile pentru intrările auxiliare servesc pentru închiderea spațiilor nelocuite (de exemplu garaj, pivniță, depozit).
Statisticile actuale arată că spărgătorii de obicei intră în casă prin intrările laterale. De aceea este foarte important
să ne protejăm cu echipamente de siguranță potrivite – Internorm oferă la cerere diferite sisteme de siguranță.
Uși laterale sunt disponibile din lemn/aluminiu, aluminiu și plastic și oferă o gamă largă de opțiuni de design personalizate.

LEMN/ALUMINIU

ALUMINIU

PVC

HF 410

AT 150

KF 320

HF 310

AT 150

KF 310

BALCON FRANTUZESC
Arhitectura modernă se caracterizează prin suprafețe mari de sticlă. Pentru etaj arhitecții proiectează, de asemenea, uși
de balcon de la tavan până la pardoseală. De multe ori renunțăm la balcon sau terasă pentru un aspect perfect al fațadei
sau pentru a asigura o panoramă neobstrucționată. Datorită reglementărilor privind standardele de construcție, construcția balcoanelor este interzisă în cele mai multe centre.
Balconul frantuzesc este soluția perfectă. În cazul elementelor mari de la tavan până la pardoseală acesta este din sticlă
securizată. În cazul parapetului mic se pot alege mânere din oțel inoxidabil pătrate sau rotunjite, respectiv acestea sunt
necesare ca să asigure siguranță atunci când cineva se sprijină pe ele. Pentru aceasta respectați înălțimile minime prevăzute, care să ofere Dvs. și copiilor Dvs siguranța corespunzătoare împotriva căderii.

VSG balustradă de sticlă cu protecție laterală
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Balustradă rotundă din oțel inoxidabil

Balustradă pătrată din oțel inoxidabil

IZOLARE TERMICĂ | IZOLARE FONICĂ

GEWINNER INTERNORM-ARCHITEKTURWETTBEWERB 2016
Casă alpină Dobratsch 2.143 m - Transform Architekten ZT-GmbH, Günter Weratschnig arhitect

Hauptpreis Objektbau Architekturbüro: LOVE architecture and urbanism ZT GmbH | Fenster KF 300

IZOLARE TERMICĂ

IZOLARE FONICĂ

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ. BENEFICĂ. CALDĂ.

LINIȘTITĂ. PLĂCUTĂ. SILENȚIOASĂ.

Sistemele de ferestre termoizolante excelente mențin o atmosferă plăcută și caldă între cei patru pereți. Datorită unei
acoperiri speciale pentru utilizarea radiațiilor solare, încălzirea suplimentară gratuită este asigurată în timpul anotimpurilor
reci.

Zgomotul este neplăcut și la anumite intensități și durate are un efect negativ asupra corpului uman. Zgomotul este
detectat de fluctuațiile presiunii aerului, care sunt preluate de urechea umană și transmise creierului.

Deoarece aprox. 25 - 30% din energia unei case se poate pierde prin fereastră, izolarea termică a ferestrei este foarte
importantă. Cu o proiectare adecvată, prin aranjarea corectă a ferestrelor (suprafețele mari ale ferestrei orientate spre sud),
echilibrul energetic al unei clădiri poate fi influențat în mod decisiv. Izolația termică a ferestrei depinde de materia primă, de
sticla termoizolantă și de etanșeitatea ferestrei. Indicele proprietăților izolatoare ale ferestrei este valoarea U. Cu cât
valoarea numerică este mai mică, cu atât este mai bună izolarea termică. Valoarea U poate fi îmbunătățită suplimentar
prin montarea accesoriilor, cum ar fi obloanele și jaluzelele.
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Izolarea fonică a ferestrelor se măsoară în decibeli. Cu cât valoarea numerică este mai mare, cu atât este mai bună
izolarea fonică. Izolarea fonică determină cât de multă energie sonoră originală transmite fereastra.
Pentru izolarea fonică de 10 dB trece energia sonoră originală de 1/10, în cazul 20 dB trece 1/100, pentru 30 dB trece
1/1000 și așa mai departe. Urechea umană percepe o scădere cu 10 dB ca și injumatatirea volumului. Izolarea fonică a
ferestrei depinde de materia primă, de etanșeitatea sticlei izolatoare și etanșeitatea racordului de zid.

GARANŢII | CERTIFICATE

GARANȚII

CERTIFICĂRILE NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE CONFIRMĂ
ÎNALTA CALITATE A PRODUSELOR NOASTRE.

VĂ GARANTĂM CĂ VĂ VEȚI BUCURA DE FERESTRELE INTERNORM
Fiind cel mai important și cel mai mare brand la nivel european și internațional, Internorm are o experiență de 89 de ani în
domeniul soluțiilor pentru ferestre și uși. Toate acestea sunt însoțite de o fiabilitate excepțională și o durată de viață lungă.
Vă putem garanta acest lucru.

Garanție

10

·

Garanție rezistentă la intemperii împotriva decolorării nefirești și a fisurilor de suprafață a
profilelor de ferestre și uși din plastic alb, cu excepția îmbinărilor de colț.

·

Împotriva decolorării și crăpării nefirești a suprafeței geamurilor și a profilelor ușilor din
aluminiu cu suprafețe eloxate și acoperite cu pulbere

·

Pentru sticlă izolatoare, împotriva condensului dintre geamurile de sticlă.

·

Pentru funcția compozită a lemnului, spumă termoizolantă și profil de aluminiu pentru
toate sistemele de ferestre din lemn / aluminiu, dacă sunt respectate instrucțiunile de
instalare și întreținere Internorm.

·

Pentru lipirea și izolarea geamului termoizolant cu profile pentru ferestre pentru toate
sistemele de ferestre din lemn / aluminiu, în conformitate cu instrucțiunile de instalare și
întreținere Internorm.

ANI

Garanție

5

·

Pentru baghete lipite.

·

Pentru clanțele ușilor de intrare acoperite cu PVD împotriva coroziunii în absența
deteriorărilor mecanice.

·

ANI

Garanție

3

Know-how-ul nostru este garanția că pentru banii Dvs, veți primi de cel mai bun serviciu. Calitatea orientativă
în Europa este garantată de fabricile de ultima generație și de cel mai strict control al calității. Acest lucru este
confirmat de certificatele de calitate emise de organismele europene de certificare independente.

Stema Austriei

Marcajul d calitate austriac

Marcaj CE

TÜV

Marcaj de calitate
RAL

Plus X Award

Universitatea Tehnicā
din Graz

Certificat
Minergie®

Asociația de Climă
Trauni

Premiul Energy Globe

Societatea austriacā
de simulāri de mediu

Ministrul federal al transporturilor,
inovării și tehnologiei

Certificat de gestionare
durabilā a pādurilor

Împotriva decolorării nefirești și crăpării suprafeței inserțiilor ușilor.
Nu există nicio garanție pentru modificările optice de suprafață din cauza contaminării.

·

Garanție rezistentă la intemperii împotriva decolorării nefirești și a fisurilor de suprafață
a profilelor jaluzelelor din plastic.

·

Împotriva decolorării și crăpării nefirești a suprafeței obloanelor și a jaluzelelor din
aluminiu cu suprafețe eloxate și acoperite cu pulbere.

ANI

·

Certificat VinylPlus

(proiect Schiestlhaus)

Premiul de inovare
EnergieGenie 2016
(HF 410)

Pentru funcționarea feroneriilor pentru ferestre și uși, dacă sunt respectate
reglementările de instalare și întreținere ale Internorm.

GARANȚII / EXTRAS:
Textul complet al prevederilor noastre de garanție, condițiile exacte de garanție și ce trebuie să faceți în cazul unei garanții se găsește în broșura Internorm „Îngrijire, mentenanță și garanții”.
Broșura va fi predată la livrarea produselor Internorm. În plus, acesta poate fi vizualizată și obținută de la toți partenerii Internorm [1st].
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Editat: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Fotografii: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee
Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Bernhard Hörtnagl, A-6020 Innsbruck,
Jasmin Schuller, D-12047 Berlin, Florian Scherl, A-6425 Haiming
Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Compilare și culegere: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Tipografie: Prime Rate Kft., H-1044 Budapest, Megyeri út 53.
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice, erori de culegere și de tipărire.
Internorm International GmbH ARA este partener de licență: Nr.licență: 447
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Tehnică de geam
Rosenheimi

Certificat
KlimaHaus

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

www.internorm.com
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