POCIT
BEZPEČÍ
Nová dřevohliníková okna HF 510 dávají
vašemu domovu přirozenost a bezpečí.

Okna. Dveře. Můj domov.
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Pocit bezpečí!
NOVÁ OKNA HF 510 PŘINÁŠÍ DÍKY SVÉ PŘIROZENOSTI DŘEVA
A VĚTŠÍM PROSKLENÝM PLOCHÁM POCIT BEZPEČÍ DO KAŽDÉ
MÍSTNOSTI – POCIT DOMOVA
Dřevěná okna přinášejí bezpečnost, přirozenost a komfortní bydlení do
každé obytné místnosti. V kombinaci s hliníkovým předsazeným profilem tato okna dosahují vynikajících izolačních vlastností a odolnosti
vůči povětrnostním vlivům. Individuální bydlení snů se stane realitou
díky individuálnímu řešení barev a povrchů. Kromě toho lze okna dokonale kombinovat s ostatními produkty Internorm. Subtilní rám nového okna splňuje ty nejvyšší designové požadavky. Puristické, moderní
a elegantní – takové je nové dřevohliníkové okno Internorm HF 510.
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POCIT MAXIMÁLNÍHO BEZPEČÍ
· Více denního světla a více zdravého bydlení a pocitu pohody
· Vynikající akustická izolace a hliníkové předsazené profily odolné
proti povětrnostním vlivům
· Prémiová pokovená skla ECLAZ® ve standardu zajišťují ještě komfortnější bydlení

PURISTICKÝ DESIGNOVÝ STYL
· Subtilní rám propouští více světla do obytné místnosti
· Puristický a moderní designový styl spojený se šarmantním a přirozeným vzhledem dřeva

INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ SNŮ
· Maximální prostor pro kreativitu díky širokému spektru barev, druhům dřeva a velké nabídce klik
· Dokonalá kombinovatelnost s jinými produkty Internorm
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Pocit maximálního bezpečí
KOMFORTNÍ BYDLENÍ DÍKY PŘIROZENOSTI A VÍCE
DENNÍHO SVĚTLA V MÉM DOMOVĚ
Teplo, pohoda a přirozenost – tím se vyznačuje přírodní konstrukční materiál dřevo. Dřevo
je nejen stabilní a má skvělé izolační vlastnosti, ale také zajišťuje přirozené klima v místnosti. Nová dřevohliníková okna HF 510 přinesou do vašeho domova více přírody.
Přední rakouský výrobce dřevohliníkových oken dodává okna vyrobená s maximální řemeslnou péčí a za přísných požadavků na kvalitu. Konstrukce ze dřeva, termopěna a izolační
sklo přilepené po celém obvodu zajišťují, že energie vytápění zůstane uvnitř a sluneční žár
venku. Díky optimální tepelné izolaci a vysokému prostupu světla přes subtilní rámy se
znatelně zvyšuje kvalita života a pohoda.
Pro získání ještě více přirozeného světla v interiéru nabízí Internorm skla s prémiovým pokovením ECLAZ®, které se ve standardu dodává do všech oken. Modrá složka světelného
spektra je intenzivněji propouštěna sklem a zajišťuje znatelně vyšší podíl denního světla
dokonce i u zasklení izolačním trojsklem. Obytné místnosti jsou díky tomu ještě prosvětlenější a přívětivější a současně je zajištěna vynikající izolace oken a zvýšená energetická
účinnost.
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Puristický designový styl
PŘÍRODNÍ MATERIÁLY VE SPOJENÍ SE SUBTILNÍM
RÁMEM – MIMOŘÁDNÝ VZHLED PRO MŮJ DOMOV
6

SUBTILNÍ
POHLEDOVÉ
PLOuC, vHíceYskla
Méně rám

Subtilní okenní rámy okna HF 510 prosvětlí dokonce i malé místnosti a budou působit přívětivým dojmem. Ať už v provedení jednokřídlého či dvojkřídlého okna nebo balkonových dveří se toto dřevohliníkové okno dokonale hodí k redukovanému stylu bydlení a vybavení.
Díky subtilním rámům zvětšené prosklené plochy přinášejí více světla do místností, a tak zvyšují kvalitu bydlení.
Tento materiál nyní zažívá renesanci v podobě moderních dřevohliníkových oken HF 510 a umožňuje realizovat moderní sny o bydlení.
Příjemně působící vnitřní strana ze dřeva je kombinovaná s hliníkovým předsazeným profilem zvenku, který je odolný vůči povětrnostním vlivům, a výplní z termopěny, která má vysoké tepelně izolační vlastnosti. V jádru okna se skrývá systém I-tec Core zajišťující
maximální stabilitu a odolnost. Přestože naše okna vyrábíme ze stejného dřeva, je každé okno jedinečný unikát díky jemně členěné
struktuře dřeva a ručnímu zpracování. Živost dřeva je viditelná a znatelná. Vynikající kvalita a přirozená krása jsou středobodem zájmu.
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DŘEVO
Dřevo vyzařuje teplo a pocit bezpečí
a zajišťuje příjemnou atmosféru
bydlení. Okna HF 510 jsou proto
dokonale vhodná pro obytné
místnosti a ložnice.

ZDVIŽNĚPOSUVNÉ
DVEŘE
Dopřejte si velké prosklené plochy a více
světla v místnostech. Naše dřevohliníkové
zdvižněposuvné dveře lze dokonale
kombinovat s okny HF 510.
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PLAST
Plast má dlouhou životnost, velmi
snadno se udržuje a díky tomu
se skvěle hodí pro místnosti
s vysokou vlhkostí vzduchu, jako
například koupelny.

Individuální bydlení snů
VELKÉ MNOŽSTVÍ MOŽNÝCH KOMBINACÍ PRO
INDIVIDUALITU MÉHO DOMOVA
Dřevohliníková okna HF 510 lze optimálně kombinovat s našimi plasthliníkovými okny
KF 510. Hliníkový předsazený profil, který lze realizovat ve stejném provedení, tak bude zajišťovat jednotný vzhled vnější fasády. Chcete-li do koupelny nebo jiné místnosti například
plasthliníková okna, Internorm vám nabídne dokonalý kombinovaný produkt.
Ale také barvy nabízejí mnoho možností individualizace. Od barvy hliníkového předsazeného profilu přes dřevo rámu až po okenní kliky se nabízí mnoho možností pro splnění
individuálního bydlení snů. Při výběru druhu dřeva pro okenní rám je velmi důležitý osobní
vkus. Kromě smrku a modřínu vám nabízíme také dřeviny jako dub, jasan a ořešák. Lze je
upravovat v různých barevných odstínech.

VCHODOVÉ
DVEŘE
Ani u vchodových dveří není
nutné dělat kompromisy.
Vchodové dveře Internorm se
dodávají v hliníkovém nebo
dřevohliníkovém provedení
s plošně lícujícím, hranatým
nebo profilovaným designem.
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HF 510
DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

Tepelná izolace

do Uw = 0,65 W/(m2K)

Protihluková ochrana

do 44 dB

Bezpečnostní třída

RC2, RC2N

Závorování

skryté

Konstrukční hloubka

85 mm

Prémiové pokovení skla ECLAZ®: Toto izolační sklo
nabízí vyšší energetickou účinnost a skvělou tepelnou
ochranu. Další výhodou je fakt, že i jako izolační
trojsklo si tato skla zachovávají extrémní světelnou
propustnost a místnosti jsou díky tomu světlejší
a přívětivější.

Vnější hliníkový profil s dlouhou životností se snadno
udržuje a je nabízen v množství různých barev pro
maximální individualitu.

Okno je mimořádně subtilní a moderní díky malé výšce rámu – větší zasklená plocha umožňuje maximální
prosvětlení interiéru a komfortní bydlení.
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Celoobvodově vlepená tabule skla do okna
zajišťuje vynikající stabilitu a ochranu proti
násilnému vniknutí.

I-tec Core činí tato okna mimořádně robustní
a zatížitelná, což umožňuje konstrukci
velkých oken.
Subtilní a tvarově stabilní průřezy nosného
materiálu umožňují díky mimořádně
pevnému dřevěnému materiálu maximální
namáhání.

Hranatý tvar křídla a rámu se dokonale
hodí k designovému stylu Home Pure pro
moderní architekturu.

Home Pure

Nabízíme různé druhy a barvy dřeva,
abychom splnili každé individuální přání.
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Pocit bezpečí
PŘÍRODNÍ MATERIÁLY A HODNĚ PŘIROZENÉHO DENNÍHO
SVĚTLA – TAK VZNIKÁ OPRAVDOVÉ BYDLENÍ SNŮ
Barbara a René Ragglovi jsou příznivci redukovaného designu. Právě toho
chtěli u domu svých snů dosáhnout. Faktor pohody přitom nesmí zůstat
opominutý. Tím vznikly požadavky na architekta: Design a pohoda musí
být dokonale sladěny, aby bylo docíleno komfortního bydlení.

Naše individuální řešení
oken prosvětluje náš domov
a dodává mu příjemnou
idylickou atmosféru a pocit
moderního bydlení.
René Raggl, majitel
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V domově rodiny byl kladen důraz na použití minima materiálů, jako beton, dřevo a sklo.
Minimalizací různých stavebních materiálů a barev vytvořil architekt celkově sladěný koncept.
Vzhledově chladné pohledové plochy betonových stěn a stropů kontrastují s příjemnými a přírodními dřevěnými materiály. Množství světla vytváří atmosféru v interiéru domu. Díky velkým proskleným
plochám jsou místnosti přívětivé a prosvětlené. Posuvné dveře, které lze otvírat, jako by na ně nepůsobily
zákony gravitace, vytvářejí plynulý přechod do zahrady a zdařile propojují interiér s exteriérem.

lý príbeh.

Zde najdete ce

Architektovi se podařilo mistrovsky realizovat požadavky manželů a naprojektovat dům s jasnými a přímočarými tvary a velkými prosklenými otvorovými výplněmi. Ty efektivně vpouštějí světlo dovnitř a projasňují interiéry. K tomu dobře posloužila okna se subtilními
rámy, pevně zasklené prvky a zdvižněposuvné dveře s vysoce stabilním dřevěným jádrem a potřebnou pevností a odolností. Pouze
díky tomuto řešení se podařilo dokonale realizovat sen manželů a koncept architekta. „Pro nás bylo obzvlášť důležité, aby se podařilo
vytvořit otevřené a prosvětlené bydlení. Náš architekt hned na počátku prohlásil, že neplánuje okna, ale prosklené plochy. Díky tomu
jsme hned věděli, že budeme potřebovat profesionální a individuální řešení oken. A to jsme získali u společnosti Internorm,“ raduje se
Barbara Ragglová z domu svých snů.
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Pohled zvenku
Přirozený vzhled dřevěných materiálů v interiérech je kombinovaný s odolností a bezúdržbovostí vysoce kvalitních kovových profilů
předsazených z vnější strany.

BARVY Z VNĚJŠÍ STRANY
Hliníkové předsazené profily chrání dřevo ze strany
exteriéru před působením povětrnostních vlivů. Široká
nabídka barev umožňuje nesčetné množství možností
pro kreativitu. Ta zahrnuje odstíny od výrazného
vzhledu nerezové oceli přes světlejší hebce šedou
až po neotřelou antracitovou šedou.

EL02

HM735

HM716

STÍNICÍ TECHNIKA
A OCHRANA PROTI HMYZU
Díky různým polohám lamel venkovních žaluzií má
vnější fasáda domu pokaždé jiný vzhled. Podle potřeby tak lamely přivádějí do interiérů různé množství
světla. Venkovní žaluzie i rolety lze skvěle kombinovat
s ochranou proti hmyzu.
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Pohled zevnitř
Užívejte si tepla, pohody a přirozenosti dřeva. Kromě smrku a modřínu vám nabízíme také dřeviny jako dub, jasan a ořešák.

BARVY ZEVNITŘ
Různé barvy a typy dřeva skýtají barevným sladěním
interiérů nespočet možností.

ES800

EI700

LA600

VNITŘNÍ KLIKY
Nenápadné hranaté kliky dokonale ladí s rovnými
liniemi okenního designu. Navzdory hranám padnou
kliky dobře do ruky. Nové kliky Secustik® s plochou
rozetou z produktové nabídky Internorm doplňují
design interiéru.
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Rakousko
Internorm Fenster GmbH
A-1230 Wien · Vorarlberger Allee 27
Tel.: +43 (1) 605 72-0
E-mail: wien@internorm.com
A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5
Tel.: +43 (7229) 770-2440
E-mail: linz@internorm.com
A-6020 Innsbruck · Bleichenweg 14
Tel.: +43 (512) 36 10 48-0
E-mail: innsbruck@internorm.com
A-8502 Lannach · Industriestr. 2
Tel.: +43 (3136) 825 00-0
E-mail: lannach@internorm.com
Německo
Internorm-Fenster GmbH
Centrála Německo
D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b
Tel.: +49 (941) 464 04-0
E-mail: regensburg@internorm.com

Technické
Technické
změny,
změny,
chyby
chyby
sazby
sazby
a tisku
a tisku
vyhrazeny.
vyhrazeny.
Vytištěno
Internorm
na nechlorovaném,
International GmbH,
ekologickým
HS Druck
způsobem
GmbH, Hohenzell
vyrobeném
/ Ried
papíru.
i.I.

OBCHODNÍ POBOČKY

Švýcarsko
Internorm AG
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Salle d‘Exposition Suisse Romande
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne · Rue de l‘Industrie 58

01/2015
03/2022

Exportní prospekt

Telefonní linka pro okna (platí pro Švýcarsko) 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com
www.internorm.ch

www.internorm.cz
Okna Internorm: bezplatná telefonní linka (platí pro Rakousko a Německo): 00800/11 111 111
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03/2021
03/2022

Zde naleznete všechny informace o nových oknech Internorm HF 510.

