Razum
sledi
logiki!
KF 520 – Nova generacija oken

Vse govori za

KF 520
VAŠE PREDNOSTI

1. VEČ
SVETLOBE

2. VEČ
STEKLA

Novost
KF 520 – Nova generacija oken Internorm združuje inovativni
dizajn s tehničnim znanjem. Ozkih okvirjev s steklenim krilom z
zunanje strani ni mogoče razlikovati od fiksnih zasteklitev, hkrati
pa v prostor prodre več svetlobe. V okenskem krilu je nameščeno
revolucionarno zaklepanje I-tec Secure, ki skoraj v celoti
onemogoča vlamljanje skozi okno.
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3. VEČJA
VARNOST

Več
svetlobe
DO 10 % VEČ DNEVNE SVETLOBE
S PREMIUM GLAZURO
ECLAZ®
®
Z
A
EC L

izolacijsko
Najboljše termo
.
steklo Internorm
K F 52 0
Pri novih oknih
zdaj serijsko.
Pri KF 520 zdaj serijsko
Izbira oken z ustrezno zasteklitvijo postaja pri načrtovanju vedno
bolj pomembna. Ozki okenski okvirji z velikimi steklenimi površinami predstavljajo osnovni pogoj moderne arhitekture. Za še več
svetlobe v notranjih prostorih pa nudi Internom premium glazuro
za steklo ECLAZ® že serijsko. Deleži modre barve v svetlobnem
spektru se okrepljeno prenašajo skozi steklo in poskrbijo za 10 %
več dnevne svetlobe.
V primerjavi z običajnimi stekli ponuja ECLAZ®:
· Več estetike – nizka, zunanja refleksija ter barvno nevtralni pogledi navzven.
· Več svetlobe – do 10 % več dnevne svetlobe – bolje za zdravje
in dobro počutje – posebej v temnih zimskih mesecih.
· Vizualno udobje – izjemna prepustnost svetlobe tudi pri trislojnih izolacijskih steklih, za svetlobo v notranjih prostorih in briljanten pogled navzven.
· Udobje prostora – za svetlejše in prijaznejše bivalne prostore, z
izkoriščanjem naravne energije sonca.
· Energijsko učinkovitost – za odlično izolacijo notranjih prostorov in znižanje stroškov ogrevanja – večja energijska učinkovitost
stavbe, do 11 % manj emisij CO2.
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Več stekla
OZEK OKVIR PRI KF 520
POSKRBI ZA VEČJI DELEŽ STEKLA

Okenskega krila pri KF 520 zaradi njegove steklene
podobe z zunanje strani skoraj ni mogoče razlikovati
od fiksne zasteklitve. To pomeni, da je okno videti
kot fiksna zasteklitev, dejansko pa gre za okno, ki ga
je mogoče odpreti. Če je okvir dodatno vgrajen pod
omet (možno na 3 straneh), je videti skoraj samo
stekleno površino.
Na notranji strani je okvir še posebej ozek in se
zvezno zapira z okenskim krilom. Odlična rešitev za
moderno in sodobno arhitekturo.

V ISOK
DEL E Ž
STnEj oKkvirLjeAv

Ma
la
in zato več stek
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Vaše
prednosti:
· Vtis fiksne zasteklitve, vendar je okno kljub temu 		
mogoče odpreti
· Večji delež stekla zaradi steklenega videza 		
okenskih kril
· Manj okvirjev in več stekla tudi na notranji strani okna
· Moderne okenske rešitve za sodobno arhitekturo

Večja
varnost
POPOLNOMA INTEGRIRANO ZAKLEPANJE
DO RAZREDA RC3, KI NIMA KONKURENCE

VA RNOST
DO RC 3

Z zaklepanjem I-tec Secure, ki nima konkurence, ste lahko prepričani, da vaše okno ponuja zanesljivo zaščito. Namesto običajnih zapiralnih čepov prevzamejo nalogo natančnega zaklepanja
okenskega krila v okvir zaklopi. Skozi okno praktično ni več mogoče vlomiti. I-tec Secure je pri novih oknih KF 520 vgrajen
serijsko in dosega varnostni razred RC3.
I-tec Secure zaklepanje ponuja:
· Odlično varnost zahvaljujoč vgrajenim zaklopom
· I-tec Secure je na voljo v izvedbi RC3
· Vlom skozi okno je praktično nemogoč
· Lep videz, ker elementi ključavnice niso vidni
· Enostavno čiščenje in vzdrževanje
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Dizajn in 				
tehnologija
ODLIČNA ZDRUŽITEV

Dizajn
· Ozki okvirji, več svetlobe
· Večji delež stekla
· Purističen in moderen dizajn
· Stekleno krilo, ki daje vtis fiksne zasteklitve
· V celoti v krilo integrirano zaklepanje
· Brez vidnih elementov zaklepanja v okenskem
okvirju

Varnost
· I-tec Secure zaklepanje, ki nima konkurence,
serijsko
· Možna najvišja stopnja varnosti, do razreda RC3
· Okrog in okrog lepljeno steklo

Udobje bivanja
· Odpiranje in zapiranje okna je v primerjavi z
običajnimi RC2 izvedbami, ki so na voljo na trgu,
občutno lažje
· Enostavnejše čiščenje zahvaljujoč gladkim
površinam
· Strokovnjak lahko hitro in enostavno nastavi
okna
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Dejstva:
Toplotna izolacija

do Uw = 0,63 W/(m2K)

Zvočna izolacija

do 46 dB

Varnost

RC3, RC2, RC2N

Zaklepanje

popolnoma integrirano

Globina vgradnje

90/93 mm

I-tec Zasteklitev

Vgradnja
Če gre za podometno vgradnjo okna, se okvir skoraj v celoti skrije.
Steklene površine se zato zdijo še večje.
S fiksno zasteklitvijo dosegamo tudi na notranji strani vgradnjo, ki
spominja na vgradnjo brez okvirjev.

Perfektna
vgradnja
Sistem steklenih kril predstavlja posebno okensko konstrukcijo.
Ustvarja vtis fiksne zasteklitve, čeprav se okno odpira. Če je okvir
vgrajen pod omet, ustvarijo okna vtis steklene arhitekture skoraj
brez okvirjev. Če je okvir viden, je kljub vsemu ozek in omogoča
veliko svetlobe.
Strokovna vgradnja je pogoj za brezhibno delovanje in trajno rabo.
Ravno na stikih z zidovi lahko pri nestrokovni vgradnji prihaja do
velikih toplotnih izgub.
Pokazali vam bomo, kako usposobljeni in certificirani monterji oken
naših prodajnih partnerjev vgradijo novo okno KF 520.

Oglejte si, kako poteka vgradnja novih oken KF 520.
https://youtu.be/OcP5Pxad6eE
Videoposnetek
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Zunanja stran

Notranja stran

KF 520 je zmanjšan na bistvo. Okensko krilo zaradi steklenega videza ni več vidno.

Oglata in s površino poravnana krila KF 520 se s svojimi jasnimi strukturami odlično prilegajo modernemu

Okno deluje navzven kot fiksna zasteklitev in s tem poudari arhitekturno nenavadne objekte.

videzu notranje arhitekture. Ravne okenske kljuke in rozete pa še dodatno poudarijo minimalistično podobo.

BARVE NA ZUNANJI STRANI

BARVE NA NOTRANJI STRANI

Eleganca različnih sivih odtenkov obvladuje moder-

Bela in siva sta tipični barvi oblikovanja modernih

no arhitekturo. Barvna paleta aluminijaste obloge

oken, kakršno je tudi okno KF 520. Klasična bela

sega pri KF 520 od markantne podobe legiranega

barva umetne mase deluje elegantno, svetlo in pri-

jekla do svetle, nežne sive in ekskluzivne antracitne

jazno. Temno sivo je mogoče še posebej lepo kom-

barve.

binirati z lesenimi talnimi oblogami in betonskimi
stenami ter jo vključiti v usklajene barvne koncepte.

EL02

HM735

HM716
bela
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temno siva

SENČENJE IN ZAŠČITA
PRED MRČESOM

KLJUKE NA
NOTRANJI STRANI

Različni položaji zunanjih lamel poskrbijo za to, da

Nevsiljive oglate kljuke se odlično prilegajo ravne-

je vedno zanimivo. Svetlobo usmerjajo v notranjost

mu dizajnu okna. Kljub oglatim robovom se dobro

po potrebi. Zunanje žaluzije in tudi rolete lahko od-

prilegajo dlani. Za večjo varnost poskrbijo kljuke s

lično kombiniramo z zaščito pred mrčesom.

ključavnico ali kljuke Secustik ®.

www.internorm.si

POOBLAŠČENI PARTNERJI
Vomi inženiring d.o.o.
SI-1000 Ljubljana · Tbilisijska ulica 57
E-naslov: info@vomi.si
www.vomi.si
Vomi inženiring d.o.o. · PE Maribor
SI-2000 Maribor · Ljubljanska ulica 91
E-naslov: herbert@vomi.si
www.vomi.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o.
SI-4000 Kranj · Predoslje 72
E-naslov: info@mizarstvo-gorjanc.si
www.mizarstvo-gorjanc.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o. · PE Nova Gorica
SI-5000 Nova Gorica · Vipavska cesta 5
E-naslov: david@mizarstvo-gorjanc.si
www.mizarstvo-gorjanc.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o. · PE Novo mesto
SI-8000 Novo mesto · Kolodvorska ulica 4
E-naslov: info@mizarstvo-gorjanc.si
www.mizarstvo-gorjanc.si
Tocom d.o.o.
SI-1000 Ljubljana · Šmartinska cesta 106
E-naslov: salon@tocom.si
www.tocom.si
Jasa, d.o.o.
SI-6000 Koper · Bertoki, Sermin 72
E-naslov: info@jasakoper.si
www.jasakoper.si

www.internorm.si

Pridržujemo si pravico do tehničnih
Technische
sprememb,
Änderungen,
napak
Satzv besedilu
und Druckfehler
in tisku. Internorm
vorbehalten.
International
Gedruckt GmbH,
auf chlorfreiem,
Tiskarnaumweltfreundlich
HS Druck GmbH,hergestelltem
Hohenzell / Ried
Papier.
i. I.

SI-1000 Ljubljana · Koseška cesta 8
Tel.: +386 1 581 92 55 · Faks: +386 1 581 92 57
E-naslov: internorm.okna@siol.net

Prospekt
Exportprospekt
za izvoz

Slovenija
Internorm okna d.o.o.
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