AKCIÓ
A jövőm ablaka

Iránymutató megoldások a jobb
energiahatékonyságért, tartósságért és designért

Illusztráció: HF 200 ablakrendszer

Illusztráció: KF 200 ablakrendszer

Internorm fa/alumínium ablak
Megkülönböztető jellemzői:

INTERNORM MŰANYAG ÉS MŰANYAG/ALU ABLAK
Megkülönböztető jellemzői:

Kiváló hőszigetelés Uw = 0,63 W/m2K-ig

Kiváló hőszigetelés Uw = 0,69 W/m2K-ig

Hangszigetelés 45 dB-ig

Hangszigetelés 46 dB-ig

Kiváló hőszigetelő termohab
(HFCKW-, HFKW és FKW-mentes)

Kiváló energiahatékonyság a hőszigetelő termohab által
Körkörös, hézagmentes üveg rögzítés a jobb stabilitás,
hő- és hangszigetelés valamint betörés elleni védelem és
a hosszú távú biztos működés érdekében

A jövőm ablaka

www.internorm.hu
www.ablak-internorm.hu

GRÁTISZ

3-rétegű SOLAR+ üvegezés és
alumínium borítás – most grátisz
a legtöbb Internorm ablakhoz

AKCIÓ
GRÁTISZ

3-RÉTEGű SOLAR+ ÜVEGEZÉS
2-RÉTEGű STANDARD ÜVEGEZÉS ÁRÁÉRT

2012. szeptember 17 és november 30 között a 3-rétegű SOLAR+ üvegezést felár nélkül adjuk.
Ez az akció érvényes minden műanyag, műanyag/alumínium és fa/alumínium ablakrendszereinkre*.
Külső levegő: -10 oC

ELőNYÖK AZ ÖN SZÁMÁRA:
Fűtési igény akár 16 %-kal is csökkenhet
(hagyományos 3-rétegű üvegezéshez képest)
• Kiváló hőszigetelés és ideális napenergia
tényező tényező (g-érték) 61 %
• Fűtési költség akár 30 %-kal csökkenthető és
még 20 % lehet az energianyereség

Belső levegő: +20 oC
Üvegfelület

2-rétegű üvegezés
(Ug = 3,0 W/m2K)

8.3°C

2-rétegű hőszigetelt üvegezés
(Ug = 1,1 W/m2K)

15.7°C

Internorm 3-rétegű
üvegezés
(Ug = 0,6 W/m2K)

17.7°C

= bevonat

= gáztöltés

példa

GRÁTISZ

A jövőm ablaka

SOLAR+
Az Internorm új energiahatékony standard üvege

Megkülönböztető design az egyedülálló
megoldásokért

Az Internorm új standard üveget a SOLAR+ speciális
bevonat teszi különlegessé. A 3-rétegű szigetelőüveg
rendkivül jó hőszigetelesi tulajdonsággal bír, ezen felül
olyan magas energiáteresztő fokkal rendelkezik (g-érték, lásd lejjebb), mely amúgy csak 2-rétegű üvegezés
esetén érhető el.
A hőszigetelés (Ug) és energia átengedés (g-érték)
ezen különleges kombinációjának köszönhetően ezek
az üvegek tökéletesen alkalmasak a szolar építkezés
megvalósítására.

Internorm ablakrendszerek tökéletesen kombinálhatók
egymással – mindegy, hogy műanyag-, műanyag/
alu vagy fa/alu ablak. Az egységes külső megjelenés
mellett lehet különböző anyagból a belső felület.

Különösen a hideg évszakban használja ki az üveg
optimálisan a gyenge napsütést, és az így nyert meleget az épületben tartja. A magas g-érték lehetővé teszi,
hogy az üvegezés nem kedvező beépítési helyzetében
vagy nem pontosan déli fekvés esetén optimalizálja a
passzív napenergia nyereséget.

ITT AZ ABLAKOK FŰTENEK
A SOLAR+ 3-rétegű üvegezés esetén az összes energia átengedés 20%-kal magasabb, mint a 3-rétegű
üvegezésnél. Ingyenes pluszfűtési lehetősget kap az
üvegezésnek köszönhetően!
A PLUSZ A KLÍMA VÉDELEMBEN
A hatékony energiafelhasználás az egyik legfontosabb
tennivaló a klímaváltozás ellen. Az Internorm klímabarát ablakai az energiatakarékos 3-rétegű technológiának és az innovatív SOLAR+ speciálbevonatnak
köszönhetően optimális energianyereséget érnek el, és
maximális hőszigetelést garntálnak. Ez csökkenti a CO2
és SO2 kibocsátást.

Az Internorm ablakok kiváló alapanyagokat tökéletes
funkcionalitással párosítják, és jövőbe mutató design
jellemzőkkel bírnak. Az Internorm ablakok és bejárati ajtók számtalan kiviteli lehetőséget biztosítanak
formák, színek, anyagok, síkban futó üvegezés és
árnyékolástechnika kombinálásával, hogy Ön megtalálja azt a stílust amelyik a legjobban illik életstílusához
és otthonáról alkotott elképzeléseihez.
Lépjen be az Internorm világába, hogy megtalálja az
Ön tökéletes ablak- és ajtómegoldását!

Teljes átjárhatóság a profilok között
Perfekt keverék: Kombinálja Ön is a különböző
szárny profilokat vagy a különböző anyagokat
egymással ( pl. fa/alu nappaliba – műanyag/alu
fürdőszobába)
Tökéletes megjelenés: kombinálja az ablakokat a
bejárati ajtókkal, nagyméretű üvegekkel és árnyékolástechnikával
Innovatív design modern üvegszárnnyal
Nagy tok – és szárnydesign választék (üvegszárnyas, síkban futó, szögletes, lekerekített…)
Rejtett vasalat és vízkivezetés
Design záróelemek és igényes kilincsválaszték
Kapcsoltszárnyas ablakoknál integrált árnyék- és
belátás elleni védelem
Számtalan kiviteli lehetőséget kínálnak a RAL színek
külső és belső megjelenésben, osztólécek széles
választékban

Alumínium borítás felár nélkül

2012. szeptember 17 és november 30 között minden műanyag/alumínium és fa/alumínium* ablakrendszerhez az
alumínium borítás grátisz standard színekben. A 3-rétegű SOLAR+ üvegezést felár nélkül adjuk.
Keresse színmintáinkat az Internorm [1st] window partnereknél!

A kiváló hőszigetelő tulajdonnságoknak köszönhetően
az Internorm 3-rétegű üvegei esetében 40%-kal
nagyobb üvegfelület beépítését teszi lehetővé, mint
a 2-rétegű üvegezés esetében azonos fűtés költség
mellett.

SOLAR+ speciális bevonat
fűtési hőveszteség
U érték

ALUMÍNIUM BORÍTÁS ELŐNYEI:

A magas fényáteresztő képesség barátságos, nap
fényes hangulatot jelent beltérben, mely fontos igény
a sötét téli hónapokban.

		
Számtalan kiviteli lehetőség szolgálja az önmegvalósítást
		
Időjárás elleni védelmet biztosít – soha többé ablakfestés!
plusz napenergia
g érték

* Kivéve műanyag/alumínium és fa/alumínium kapcsoltszárnyas ablakrendszerek és emelő-toló ajtók.

KÍVÜL

BELÜL

Design záróelemek

Kilincsek

Nap – és rovarvédelem

Alapkivitelben ezüst színben – könnyű
tisztítás és szebb kivitel.

Igényes kilincsválasztékot kínálunk.

Raffstore, előtét redőnyök és
szúnyoghálók támogatják a homlokzati
design érvényesülését.

