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Okenný systém KF 500 je „Najlepší produkt roku 2013“ 
Najvyššie ocenenie v hodnotení „Plus X Award“ 2013  

Na tohtoročnom udeľovaní  „Plus X Award“,  svetovej ceny  za inovácie produktov 

v oblasti technológie, športu a lifestyle, ocenila porota plastový resp. plast/hliníkový 

okenný systém KF 500 od spoločnosti Internorm pečaťou kvality ako „Najlepší produkt 

roku 2013“.  

 „Sme veľmi hrdí na to, že naše okno KF 500 mohlo presved-

čiť ako ‚Najlepší produkt roka 2013’ “, teší sa Christian Klin-

ger, spolumajiteľ firmy Internorm. Cena „Plus X Award“ hod-

notí výrobcov za kvalitatívny predstih ich výrobkov. Obzvlášť 

inovatívne produkty so schopnosťou uplatniť sa v budúcnosti, 

ktoré majú „najväčšiu hodnotu ocenenia“ v určitej kategórii, 

získajú túto významnú cenu „Najlepší produkt roka“.  

KF 500 – Revolúcia zasahuje 

dizajn 

Pre KF 500 platí: Revolúcia zasahuje dizajn. Okno je vybave-

né inovatívnym systémom I-tec uzamykania, pri ktorom integ-

rované klapky preberajú bezpečné uzamykanie krídla miesto 

vyčnievajúcich uzamykacích čapov. Spojenie uzamykacích 

klapiek prebieha neviditeľne v dutých komorách profilu krídla. 

Výhodou uzamykania je aj čistenie krídla: Iba málo častí na 

krídle vyčnieva a medzi jednotlivými časťami sa nachádza 

hladký, ľahko čistiteľný plastový povrch profilu.  

Opticky sa KF 500 vyznačuje okrem „neviditeľnosti“ nového 

uzamykacieho systému aj o 30 % nižšou pohľadovou výškou 

rámu a krídla (80mm) a svojim puristickým, plošne vsadeným 

vonkajším a vnútorným dizajnom. Z vnútornej strany KF 500 

sa nenachádza žiadna viditeľná zasklievacia lišta, krídlo 

a fixné zasklenie sú z vonkajšej strany identické. Väčší podiel 

skla zabezpečuje viac svetla v miestnosti.  

S triedou odolnosti WK2 príp.RC2N (bez uzamykacej kľučky) 

v štandarde Vám KF 500 ponúka vysokú bezpečnosť bez 

obmedzenia funkcie. Možnosť objednať s integrovaným,   

motorickým I-tec vetraním s 86 % účinnosťou získania spät-

ného tepla a peľovým filtrom. KF 500 je dostupné s 3-sklom 
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SOLAR+  a dosiahne so sériovým zasklením najlepšiu tepel-

nú izoláciu až do UW = 0,69 W/m²K.  

Už druhé ocenenie za okenný 

systém KF 500 

Pečať kvality „Najlepší produkt roku 2013“ nie je prvé ocene-

nie okenného systému KF 500 v Rakúsku. Už v januári bol 

tento inovatívny okenný systém ocenený spoločnosťou Bun-

desarbeitskreis Altbauerneuerung e.V. (BAKA) v rámci me-

dzinárodne vypísanej súťaže „Praxis Altbau – Preis für Produk-

tinnovation“ ocenený cenou  „Preis für Produktinnovation 

2013“(Cena za inováciu výrobkov 2013).  

---  

Plus X Award Plus X Award je dnes svetovo najväčšou inovatívnou cenou 

v oblasti technológií, športu a lifestylu s medzinárodnou 

a nezávislou odbornou porotou pozostávajúcou z 25 odvetví, 23 

kompetentných partnerov a s objemom marketingových investícií 

viac ako 25 miliónov Euro. Produkty, ktoré disponujú minimálne 

jedným „Plus X“ faktorom sú ocenené pečaťou kvality Plus X 

Award. Ocenené sú novo vyvinuté a inovatívne technológie, výni-

močný dizajn ako aj inteligentné a jednoduché koncepty ovládania. 

Taktiež kritériá ako dobré ergonomické a ekologické vlastnosti pro-

duktu ako aj použitie kvalitatívne vysokohodnotných materiálov 

 ktoré  spracovaním  navyše vedú k trvácnemu výrobku s dlhou 

životnosťou, je taktiež hodný ocenenia. Cena za inovácie ako pro-

jekt je iniciovaný k posilneniu značky a v roku 2013 vstupuje do 

svojho desiateho ročníka. (Viac informácií: www.plusxaward.de). 

Internorm – 

Európska značka okien č. 1 

Internorm je najväčšia medzinárodná značka okien v Európe 

a zamestnávateľ pre viac ako 1.950 zamestnancov. Viac ako 20 

miliónov jednotiek okien a dvier  – 100 % „Made in Austria“ – opusti-

lo doteraz tri výrobné závody v mestách Traun, Sarleinsbach a Lan-

nach. Od zrodenia plastového okna až po dnešné High-Tech- a 

High-Design inovácie stanovuje Internorm celoeurópske kritéria. 

Spoločne s viac ako 1.250 obchodnými partnermi v 21 krajinách 

buduje spoločnosť naďalej svoju vedúcu pozíciu na trhu v Európe. 

K palete produktov patria okrem systémov okien a dverí aj systémy 

na ochranu proti slnku a hmyzu.  

 

Bildmaterial (Download unter: http://www.plenos.at/pt_internorm_130604_bilder/) 
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Ocenenie ako  „Najlepší produkt roku 2013“: 

Plastový príp. plast/hliníkový okenný systém 

KF 500 od spoločnosti Internorm. 

 

  

KF 500 s „neviditeľným“ I-tec uzamykaním a s  

30 % nižšou pohľadovou výškou rámu a krídla 

je triedou samo o sebe. Miesto vyčnievajúcich 

uzamykacích čapov preberajú bezpečné uza-

mykanie krídla integrované klapky.  

 

 

Vypustenie uzamykacích častí v ráme zname-

ná nielen optické zhodnotenie, ale aj podstatne 

jednoduchšie čistenie.  

 Foto: Internorm  

 
Pre bližšie informácie kontaktujte prosím: 
 

Kontakt 

Internorm International GmbH 
Mag. Christian Klinger,  
Miteigentümer und Unternehmenssprecher 
Ganglgutstraße 131 
4050 Traun 
Tel.: +43 7229 770-0 
Fax: +43 7229 770-3025 
christian.klinger@internorm.com  

Pressekontakt 

Plenos – Agentur für Kommunikation 
Mag. Ursula Wirth 
Mag. Florian Emminger 
Paracelsusstraße 4 
5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 620242-34 
Fax: +43 662 620242-20 
florian.emminger@plenos.at 

 


