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Okná. Dvere. Môj domov.

POCIT 
BEZPEČNOSTI

Nové drevo-hliníkové okno HF 510 vytvára 
prirodzenosť a bezpečnosť pre Váš domov.
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 Pocit bezpečnosti!
NOVÉ OKNO HF 510 PRINÁŠA VĎAKA PRIRODZENOSTI 

DREVA A VÄČŠÍM SKLENENÝM PLOCHÁM BEZPEČNOSŤ DO 
KAŽDEJ MIESTNOSTI – PRE POCIT DOMOVA. 

Bezpečnosť, prirodzenosť a komfort bývania prináša do každej miest-
nosti drevo ako prirodzený stavebný materiál. V kombinácii s vonkaj-
ším hliníkovým krytom dosahuje výborné izolačné vlastnosti a odolnosť 
proti poveternostným vplyvom. Osobný sen o bývaní sa vďaka indivi-
duálnym riešeniam ohľadom farieb a povrchov stane skutočnosťou. 
Navyše sa výborne kombinuje s inými produktmi Internorm. Úzke rámy 
nového okna vyhovujú najvyšším dizajnovým nárokom. Puristické, mo-
derné a elegantné – nové drevo-hliníkové okno HF 510 od spoločnosti 
Internorm.

· Viac denného svetla pre viac zdravého bývania a pohody

· Výborná tepelná izolácia a vonkajší hliníkový kryt odolný voči 
poveternostným vplyvom

· Prémiové pokovenie skla ECLAZ® v štandarde pre ešte viac 
komfortu bývania

MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ

· Maximálna sloboda pri tvorbe vzhľadu vďaka širokému spektru 
farieb, rôznym druhom dreva a veľkému výberu kľučiek

· Výborné možnosti kombinácie s inými produktmi Internorm

INDIVIDUÁLNY SEN O BÝVANÍ 

· Úzky rám pre viac svetla v obytných priestoroch

· Puristický a moderný dizajn spojený so šarmantným a prírod-
ným vzhľadom dreva

PURISTICKÝ DIZAJN
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Teplo, pohodlie a prirodzenosť – tým sa vyznačuje drevo ako prírodný stavebný ma-
teriál v obytných priestoroch. Drevo je nielen stabilné a má dobré izolačné vlastnosti, 
ale zabezpečuje tiež prirodzenú klímu v miestnosti. S novým drevo-hliníkovým oknom 
HF 510 si prinesiete prírodu do svojho domova.

V spoločnosti Internorm dostanete drevo-hliníkové okná od popredného výrobcu v 
Rakúsku – vyrobené s najvyššou remeselnou precíznosťou a s prísnymi kritériami 
kvality. Konštrukcia z dreva, tepelnoizolačnej peny a celoobvodového lepeného skla 
zaisťuje, že teplo zostane vnútri a letné horúčavy vonku. Vďaka optimálnej tepelnej 
izolácii, ako aj vysokému dopadu svetla cez úzke rámy citeľne zvyšujú kvalitu života 
a pohodlie.  

Aby sa do vnútorných priestorov dostalo ešte viac prirodzeného svetla, ponúka 
spoločnosť Internorm prémiové pokovenie skla ECLAZ® v štandardnom prevedení 
u všetkých okien. Modrá zložka svetelného spektra sa prechodom cez sklo prenáša 
vo väčšej miere, čo prispieva k citeľne väčšiemu množstvu denného svetla – aj pri 
trojitom izolačnom skle. To presvetlí a spríjemní obytné priestory ešte viac a zároveň 
zabezpečí vynikajúcu izoláciu okien a vysokú energetickú efektivitu.

maximálna bezpečnosť
KOMFORT BÝVANIA VĎAKA PRIRODZENOSTI 

A VÄČŠIEMU MNOŽSTVU DENNÉHO SVETLA V 
MOJOM DOMOVE.

ECLAZ®

Najlepšie tepelnoizolačné 

sklo od spoločnosti Internorm. 

Teraz štandardne 

v novom HF 510.
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Vďaka úzkym okenným rámom okna HF 510 pôsobia aj malé priestory svetlo a príjemne. Či už ako jedno alebo dvojkrídlové 
okno, alebo ako balkónové dvere, toto drevo-hliníkové okno sa výborne hodí k minimalistickému štýlu bývania a zariadenia. 
Veľké sklenené plochy a štíhle rámy vnášajú do priestoru veľa svetla, a tým vytvárajú osobitnú kvalitu bývania.

S oknom HF 510 ako moderným drevo-hliníkovým oknom zažíva tento materiál renesanciu a premieňa sny o modernom bývaní 
na skutočnosť. Útulná vnútorná strana z dreva sa kombinuje s vonkajším hliníkovým krytom odolným voči poveternostným 
podmienkam a tepelne izolačnou výplňou z termopeny. V jadre okna sa nachádza naše I-tec Core – pre najvyššiu stabilitu a 
odolnosť. Aj keď sú naše okná vyrábané z toho istého dreva, každé okno je skutočný unikát – z jemne stupňovitej textúry a 
ručného opracovania. Život dreva je vidieť a cítiť. Vynikajúca kvalita a prírodná krása sú stredobodom pozornosti.

puristický dizajn 
 PRÍRODNÉ MATERIÁLY ZJEDNOTENÉ SO ŠTÍHLYMI 
RÁMAMI – ŠPECIÁLNY VZHĽAD PRE MÔJ DOMOV.

ŠTÍHLE 
POHĽADY

  Málo rámu a veľa skla
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PLAST
Plast má dlhú životnosť, nie je 
náročný na ošetrovanie a per-
fektne sa tak hodí do priestorov 
so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, 
ako napr.: kúpeľne.

DREVO
Drevo evokuje teplo a bezpečnosť 
a stará sa o príjemnú atmosféru 
bývania. Okno HF 510 je preto 
veľmi vhodné pre obývacie izby a 
spálne.

VCHODOVÉ 
DVERE
Ani pri vchodových dverách 
netreba robiť kompromisy. 
Vchodové dvere od spoločnosti 
Internorm dostanete v hliníko-
vom alebo drevo-hliníkovom 
prevedení s plošne zarov-
naným, hranatým alebo profilo-
vaným dizajnom.

ZDVIŽNO- 
POSUVNÉ DVERE

Nemusíte sa vzdať veľkých sklenených 
plôch a svetla v miestnostiach. Naše 

drevo-hliníkové zdvižno-posuvné dvere 
je možné perfektne kombinovať s oknom 

HF 510.

Drevo-hliníkové okno HF 510 je možné ideálne kombinovať s naším plast-hliníkovým. 
oknom KF 510. Hliníkový kryt môže byť navrhnutý v rovnakom dizajne a zaisťuje jed-
notný vzhľad z vonkajšej strany. Ak chcete do kúpeľní alebo iných miestností naprí-
klad plast-hliníkové okno, Internorm ponúka ideálnu možnosť kombinácie produktov.

Existuje však aj veľa možností individualizácie pomocou farieb. Od farby hliníkového 
krytu cez drevo rámu až po okenné kľučky – k dispozícii je veľa možností na splnenie 
individuálneho sna o bývaní. Pri výbere druhu dreva pre okenný rám veľmi záleží na 
osobných preferenciách. Okrem smreku a smrekovca vám ponúkame aj druhy dreva 
ako dub, jaseň alebo orech. Tieto je možné upraviť do rôznych farieb.

Individuálny sen o bývaní
 

VEĽA KOMBINÁCIÍ PRE VIAC 
OSOBITOSTI V MOJOM DOMOVE.
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HF 510
DREVO-HLINÍKOVÉ OKNO

Celoobvodové zlepenie tabule skla s  
oknom sa stará o výbornú stabilitu a  

bezpečnosť proti vlámaniu.

Vďaka I-tec Core sú tieto okná obzvlášť ro-
bustné a odolné, čím sú umožnené aj veľmi 

veľké okenné riešenia.
Štíhle a stabilné nosníkové prierezy umožňu-

jú vďaka mimoriadne pevnému drevenému 
materiálu najvyššie zaťaženia.

Hranatý dizajn krídla a rámu je výborný 
pre stavebný štýl home pure pre modernú 

architektúru.

home pure

Ponúkame rôzne drevá a farby dreva, aby 
sme splnili individuálne želania.

Prémiové pokovenie skla ECLAZ®: Toto izolačné 
sklo ponúka zvýšenú energetickú účinnosť a špič-
kovú tepelnú ochranu. Ďalšia výhoda: aj ako trojité 
izolačné sklo je vysoko priehľadné a robí priestor 
ešte svetlejším a príjemnejším.

Vonkajší hliníkový kryt s dlhou životnosťou a malými 
nárokmi na starostlivosť je v rozličných farbách pre 
maximálnu osobitosť.

Obzvlášť štíhle a moderné vďaka nízkej výške  
rámu – čo najviac skla pre maximálne presvetlenie 
a komfort bývania.

Tepelná izolácia  do Uw = 0,65 W/(m2K)

Zvuková izolácia  do 44 dB

Bezpečnosť  RC2, RC2N

Uzamykanie  skryté

Stavebná hĺbka  85 mm
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Naše individuálne riešenia 
okien vytvárajú v našom 
domove svetlo a atmosféru a 
dodávajú nám útulný a mo-
derný pocit z bývania.
René Raggl, majiteľ

Pocit bezpečnosti.
PRÍRODNÉ MATERIÁLY A VEĽA PRIRODZENÉHO SVETLA – 
TAK VZNIKOL SKUTOČNÝ SEN O BÝVANÍ.

Barbara a René Raggl majú radi minimalistický dizajn. A presne to 
chceli docieliť vo svojom vysnívanom dome. Pritom mal byť zachovaný 
pocit pohodlia. Tým bola požiadavka na architekta jasná: Dizajn a po-
hodlie sa musia zjednotiť do výnimočného komfortu bývania.

V domácnosti rodiny sa sústredilo na používanie iba takých materiálov, ako sú betón, 
drevo a sklo. Zredukovaním rôznych stavebných materiálov a farieb vytvoril architekt dobre 
vyladený celkový koncept. Opticky studené pohľadové betónové steny a stropy sú v kontraste 
s útulnými a prírodnými drevenými materiálmi. Veľa svetla zvýrazňuje atmosféru vo vnútri domu. 
Veľké sklenené plochy robia miestnosti príjemnými a svetlými. Posuvné dvere, ktoré sa viditeľne ľahko 
otvárajú, vytvárajú plynulý prechod do záhrady a výborne spájajú interiér s exteriérom.

Architekt šikovne zapracoval požiadavky manželov a naplánoval dom vo forme jasných a priamych línií a veľkých sklenených 
otvorov. Tieto efektívne zachytávajú svetlo a privádzajú veľa jasu do interiéru. Dôležité pritom boli okná s úzkym rámom, fixné 
zasklenia a zdvižno-posuvné dvere s vysoko stabilným dreveným jadrom pre potrebnú pevnosť a odolnosť. Iba za pomoci 
týchto riešení bolo možné perfektne zrealizovať sen manželov a koncept architekta. „Pre nás bolo obzvlášť dôležité vytvoriť 
otvorené a presvetlené bývanie. Náš architekt povedal už na začiatku, že neplánuje žiadne okná, ale presklené otvory. Tak sme 
hneď vedeli, že budeme potrebovať profesionálne a individuálne okenné riešenie. A to sme v spoločnosti Internorm aj dostali“, 
teší sa Barbara Raggl zo svojho vysnívaného domu.

Tu sa dostanete  

k celému príbehu. 
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EL02 HM735 HM716

ES800 EI700 LA600

FARBY EXTERIÉRU
Hliníkový predsadený kryt na vonkajšej strane 

chráni drevo pred vplyvom počasia. Vďaka širokej 

ponuke farieb sú možné nespočetné možnos-

ti stvárnenia. Siahajú od výrazného oceľového 

vzhľadu cez svetlú jemnú sivú farbu až po výberovú 

antracitovú farbu.

OCHRANA PRED 
SLNKOM A HMYZOM
Rôzne polohy lamiel žalúzií neustále menia výzor 

vonkajšej fasády. Ale taktiež privádzajú podľa  

potreby svetlo do vnútorných priestorov. Raffstore- 

vonkajšie žalúzie a tiež rolety je možné výborne 

kombinovať s ochranou proti hmyzu.

FARBY INTERIÉRU
Rôzne farby a moderné druhy dreva ponúkajú pri 

farebnom stvárnení  vnútorných priestorov

nespočetné možnosti.

INTERIÉROVÉ KĽUČKY
Decentné hranaté kľučky sa výborne hodia k oknu 

s rovným líniovým dizajnom. Napriek hranatým 

tvarom kľučiek pasujú dobre do ruky. Nové kľučky 

Secustik® v produktovej palete spoločnosti  

Internorm prinášajú vďaka plochej rozete ešte viac 

dizajnu do byvania.

Vonkajší pohľad
Prirodzenosť dreveného materiálu v interiéri sa spája s odolnosťou a bezúdržbovosťou vysoko odolného voči poveternostným 

vplyvom kovového krytu zvonku. 

Vnútorný pohľad
Užívajte si teplo, pohodlie a prirodzenosť dreva. Okrem smreku a smrekovca vám ponúkame aj druhy dreva ako dub, jaseň a orech.
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www.internorm-okna.sk

OBCHODNÁ POBOČKA

Internorm s.r.o. 

SK-821 04 Bratislava 
Galvaniho 15B
Tel.: +421 2 43 63 27 82
E-Mail: office@internorm-okna.sk

Tu nájdete všetky informácie o novom 
okne HF 510 od spoločnosti Internorm.


