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Okenski sistem KF 500 znova nagrajen 
KF 500 je letošnji zmagovalec ugledne nagrade za inovativnost notranje opreme 
(Interior Innovation Award) 

 

Nemški svet za oblikovanje (German Design Council) je okenskemu sistemu KF 500 iz umetne 

mase/aluminija, ki ga izdeluje Internorm in je opremljen z revolucionarnim okovjem I-tec, dodelil 

naslov zmagovalca letošnje nagrade za inovativnost notranje opreme. 

 
Internormov okenski sistem KF 500 iz umetne mase/aluminija je v 

prvem krogu ocenjevanja za prestižno nagrado za inovativnost 

notranje opreme prejel naslov zmagovalca v svoji kategoriji. 

Nagrada, katere pobudnika sta Nemški svet za oblikovanje 

(German Design Council) in mednarodni sejem pohištva »imm 

cologne«, velja za eno najpomembnejših nagrad za oblikovanje v 

pohištveni industriji po vsem svetu. Okenski sistem KF 500 bo na 

sejmu »imm cologne 2015«, ki bo v Kölnu letos od 19. do 25. 

januarja, predstavljen v okviru posebne razstave na temo nagrade 

za inovativnost notranje opreme. Tam bo potekal drugi krog 

ocenjevanja za to nagrado, v katerem bo med zmagovalci različnih 

kategorij 15 izdelkov nagrajenih z naslovom najboljši med 

najboljšimi 2015. 

 

KF 500 – inovativnost z 

dizajnom 

 

Za KF 500 velja: inovativnost z dizajnom! Okno je opremljeno z 

novim sistemom okovja I-tec, pri katerem za zapiranje okenskega 

krila namesto izpostavljenih zapiralnih čepov skrbijo skriti zapahi. Ti 

so na ustrezni medsebojni razdalji razporejeni po obodu okenskega 

krila in se pri zapiranju okna zapahnejo v notranjosti okenskega 

okvirja. Okovje I-tec v nasprotju z običajnimi sistemi z zapiralnimi 

čepi v okenskem okvirju ne potrebuje nobenih nasprotnih 

elementov. Poleg tega poteka zapiranje zapahov skrito v votlih 

komorah krilnega profila. KF 500 poleg skritega zapiranja prepriča 

tudi s svojo čisto obliko z zamaknjeno površino. Krilo s steklom po 

celotni površini poleg tega s svojo 
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futuristično obliko okvirja omogoča zelo ozko vidno širino do 80 

mm. Drugi vidni poudarki: na notranji strani KF 500 je vidna 

steklena letev, pri pogledu od zunaj je krilo videti kot fiksna 

zasteklitev. 

 
KF 500 s standardnim razredom odpornosti RC2N zagotavlja 

visoko raven varnosti brez omejitev. Zapahi se vedno zaprejo s 

100-odstotno natančnostjo in nezmanjšano močjo ter s tem 

onemogočajo nasilno dvigovanje okenskega krila. Okno KF 500 z 

novim sistemom okovja ni le varno, ampak ima prednosti tudi pri 

čiščenju: v okvirju ni nobenih zapiralnih elementov; skoraj nevidni 

zapahi v okenskem krilu ne štrlijo navzven, med njimi pa je profil iz 

umetne mase z gladko površino, ki se lahko preprosto očisti. 

 

Večkrat nagrajeno okno 

KF 500 

KF 500 je mogoče opremiti tudi z integriranim motornim 

prezračevanjem I-tec s toplotnim izmenjevalcem in filtrom za cvetni 

prah. Okenski sistem je na voljo s trojno zasteklitvijo SOLAR+ in s 

serijsko zasteklitvijo dosega vrhunske vrednosti toplotne 

izolativnosti okna do UW = 0,69 W/m²K.  

Naslov zmagovalca nagrade za inovativnost notranje opreme 2015 

ni prvo priznanje za KF 500: Zvezno združenje za obnovo starih 

zgradb (BAKA) ga je leta 2013 v okviru mednarodnega natečaja 

»obnova starih zgradb – nagrada za inovativnost izdelkov« 

nagradilo z nagrado za inovativnost izdelkov 2013. Tega leta je na 

natečaju za nagrado »Plus X«, največjo nagrado za inovativnost 

na področju tehnologije, športa in življenjskega sloga, prejel znak 

kakovosti najboljši izdelek leta 2013. 

 

--- 
Nagrada za inovativnost notranje 
opreme 

Nagrado za inovativnost notranje opreme sta ustanovila Nemški 

svet za oblikovanje (German Design Council) in mednarodni 

sejem pohištva »imm cologne« in se redno podeljuje od leta 2012. 

Nagrada je sinonim za vrhunske dosežke na vseh področjih 

izdelkov v panogi in velja za eno najprestižnejših 
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nagrad za oblikovanje v pohištveni industriji po vsem svetu. 

 
Nemški svet za oblikovanje je leta 2013 praznoval svojo 60-letnico 

delovanja. Ustanovljen je bil na podlagi sklepa prvega Nemškega 

zveznega parlamenta, ki je zaradi konkurenčnosti nemške industrije 

in zagotavljanja čim boljše kakovosti nemških izdelkov spodbujal 

ustanovitev takšnega gremija. Danes so v okviru Nemškega sveta 

za oblikovanje organizirana nemška podjetja, ki delujejo na področju 

oblikovanja in zaposlujejo več kot 1,8 milijona delavcev. 

 
Več informacij na: www.german-design-council.de 

 

--- 
 

Internorm – 
 

številka 1 med evropskimi 
proizvajalci oken 

Internorm je največji mednarodno prepoznaven evropski 

proizvajalec oken in delodajalec 1840 zaposlenim (ekvivalent za 

polni delovni čas; skupno število zaposlenih je približno 1950). Iz 

treh proizvodnih tovarn v Traunu, Sarleinsbachu in Lannachu je 

bilo do zdaj odposlanih več kot 21 milijonov okenskih enot, ki so 

v celoti izdelane v Avstriji. Internorm postavlja merila po vsej 

Evropi – vse od nastanka prvih oken iz umetne mase pa vse do 

današnjih visokotehnoloških in oblikovalsko dovršenih 

inovativnih oken iz umetne mase, umetne mase/aluminija ter 

lesa/aluminija. Podjetje skupaj s samo 1290 prodajnimi partnerji v 

21 državah še naprej gradi svoj vodilni položaj v Evropi. Poleg 

okenskih in vratnih sistemov sodijo k proizvodnemu programu tudi 

sistemi za zaščito pred soncem in mrčesom. 

 

--- 
 

Prenos slikovnega gradiva 
 

na http://www.plenos.at/pt_internorm_KF500_IIA_Winner_2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podeljen naslov zmagovalca nagrade za 

inovativnost notranje opreme 2015. Okenski 

sistem KF 500 iz umetne mase oziroma umetne 

mase/aluminija. 

http://www.german-design-council.de/
http://www.plenos.at/pt_internorm_KF500_IIA_Winner_2015
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Pri okenskem sistemu KF 500 z I-tec 

zaklepanjem za varno in natančno zapiranje 

okenskega krila namesto običajnih zapiralnih 

čepov skrbijo skriti zapahi. Razporejeni na vseh 

štirih stranicah okenskega krila se zapahi zaprejo 

neposredno v notranjost okenskega okvirja. 

 

 
 

Okna Internorm so serijsko opremljena za 

največjo varnost: okna KF 500 iz umetne mase 

oziroma umetne mase/aluminija so po obodu 

opremljena z inovativnim I-tec zaklepanjem s 

skritimi zapahi (število zapahov je odvisno od 

velikosti okna). 

 

 

 
 

 
Slikovno gradivo: Internorm 

 
 

 
Okna KF 500 s skritim I-tec zaklepanjem in 30 

odstotkov manjšo vidno višino okvirja in krila so 

razred zase. Okvirji brez zapiralnih elementov ne 

predstavljajo le vizualne izboljšave, ampak tudi 

bistveno lažje čiščenje. 

 
 

Stik 
 

Internorm International GmbH 
Mag. Christian Klinger, 
solastnik in predstavnik za medije 
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4050 Traun, Avstrija 

Tel.: +43 7229 770-0 
Faks: +43 7229 770-3025 
christian.klinger@internorm.com 

Stik za medije 
 

Plenos – agencija za komunikacijo 
Mag. Ursula Wirth 
Mag. Florian Emminger 
Paracelsusstraße 4 
5020 Salzburg, Avstrija 

Tel.: +43 662 620242-34 
Faks: +43 662 620242-20 
florian.emminger@plenos.at 
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