POCIT
BEZPEČÍ
Nová plastová a plasthliníková okna KF 510
pro maximální bezpečí vašeho domova.

Okna. Dveře. Můj domov.
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Pocit bezpečí!
NOVÁ OKNA KF 510 NABÍZÍ MAXIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO
POCIT DOMOVA
Vaše bezpečí a maximální komfort bydlení jsou pro nás důležité! Proto
nabízíme okna KF 510, která sjednocují inovativní technologie s puristickým designovým stylem. V okenním křídle se skrývá také revoluční
závorování I-tec Secure, které díky patentovanému klapkovému mechanismu zajišťuje maximální zabezpečení vašeho domova. Velký podíl prosklených ploch umožněných díky subtilnímu rámu tohoto okna
podtrhuje přímočarou moderní architekturu domu a propouští ještě
více denního světla do obytných místností. Díky prémiovému pokovení
skel ECLAZ® ve standardu se znatelně zvyšuje komfort bydlení.
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INOVATIVNÍ BEZPEČNOST
· Bezkonkurenční závorování I-tec Secure ve standardu (RC2)
· Třída bezpečnosti je možná až do RC3
· Technologie zasklení I-tec s celoobvodovým přilepením izolačního skla zajišťuje maximální bezpečnost již ve standardu

PURISTICKÝ DESIGNOVÝ STYL
· Subtilní rám pro hranatý design
· Harmonický vzhled díky nepoužití zasklívací lišty na vnitřní straně křídla
· Bez viditelných částí kování v okenním rámu

MAXIMÁLNÍ KOMFORT BYDLENÍ
·
·
·
·

Prémiové pokovení skla ECLAZ® ve standardu
Více denního světla díky větší prosklené ploše
Maximální tepelně izolační vlastnosti díky celoobvodové I-tec izolaci v duté komoře
Snadné čištění díky integrovaným závorovacím klapkám, které jsou téměř celé integrované
v křídle
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Inovativní bezpečnost
PRO MĚ A MŮJ DOMOV

Díky bezkonkurenčnímu závorování I-tec Secure si můžete být jistí, že
vám vaše okna poskytnou spolehlivou ochranu. Namísto běžných závorovacích čepů zajišťují precizní závorování okenních křídel pomocí
klapek. Vypáčit takové okno je v podstatě nemožné. I-tec Secure
je standardně integrováno v nových oknech KF 510 a dosahuje
bezpečnostní třídy až RC3.
Závorování I-tec Secure Vám nabízí:
· Dokonalé bezpečí díky integrovaným klapkám
· I-tec Secure je možné v provedení RC3
· Vypáčení okna je v podstatě nemožné
· Okno dobře vypadá, protože nemá viditelné zavírací díly
· Snadné čištění a údržbu
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Puristický designový styl
OKNA SE SUBTILNÍM RÁMEM SKÝTAJÍ MODERNÍ
DESIGNOVÝ STYL A PROSVĚTLENÍ INTERIÉRU DOMOVA
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SUBTILNÍ
POHLEDOVÉ
PLOCHY

a moderní
Pro jednoduchý
designový styl

Pro ryzí pocit pohody domova hraje důležitou roli vhodný designový styl oken. Subtilní rám
nového okna KF 510 spojený s přímočarým a hranatým vzhledem představuje základ moderní architektury. Subtilní rámy bez zasklívací lišty vytvářejí více prostoru pro sklo, a díky
tomu umožňují dobré prosvětlení bytových místností a nerušený výhled do přírody.
Okna v plastovém nebo plasthliníkovém provedení se dodávají v různých barvách z vnitřní
a vnější strany. Okna KF 510 se subtilními rámy díky svému puristickému vzhledu splňují
požadavky nadčasové architektury bez ohledu na to, zda jsou provedena v klasickém
bílém plastu nebo s hliníkovým předsazeným profilem odolným vůči povětrnostním vlivům.
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Maximální komfort bydlení
PRO VÍCE DENNÍHO SVĚTLA DO MÉHO DOMOVA

Nyní u oken KF 510 ve standardu
Více přirozeného denního světla v místnostech pro více zdravého bydlení a vyšší komfort
– to nabízejí okna KF 510 se subtilním rámem a prémiovým pokovením skla ECLAZ® již ve
standardu. Modrá složka světelného spektra je intenzivněji propouštěna sklem a zajišťuje
znatelně vyšší podíl denního světla v interiéru. Díky tomu je člověk nejen zdravý a šťastný,
ale také inteligentní, krásný a dokonce i trochu bohatší.
Zdraví!
Je prokázáno, že denní světlo má pozitivní vliv na naše zdraví. Více přirozeného světla
v našich obytných místnostech tedy uzdravuje a ještě navíc zajišťuje zvýšený pocit pohody.
Inteligence!
Věda potvrzuje, že denní světlo má pozitivní vliv na naši produktivitu a koncentraci. U dětí
může dokonce zvýšit schopnost učení až o 15 %.
Štěstí!
Organismus potřebuje vyvážené spektrum všech důležitých světelných frekvencí, aby
v našem těle udržel vysokou hladinu „hormonů štěstí“. Denní světlo tedy přináší dobrou
náladu a více životní energie.
Krása!
Pokovení skla ECLAZ® propouští do místnosti více modré složky světelného spektra.
Ta povzbuzuje naši látkovou výměnu, která zajišťuje zářivé vystupování!
Bohatství!
Izolační trojskla, která se dnes používají u většiny oken, mají vysokou tepelnou izolaci
a zajišťují pohodu a teplo v obytných místnostech. Okna s pokovením ECLAZ® propouštějí
více denního světla do místnosti, a tak umožňují dodatečné využití sluneční energie. Toto
speciálně vyvinuté izolační sklo se vyznačuje velkou propustností energie. Energetická
účinnost je tedy dvojnásobná. Nejen, že šetří životní prostředí, ale také pomáhá domácímu
rozpočtu.
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KF 510
PLASTOVÁ A PLASTHLINÍKOVÁ OKNA

Tepelná izolace

do Uw = 0,63 W/(m2K)

Protihluková ochrana do 46 dB
Bezpečnost

RC3, RC2, RC2N

Závorování

plně integrované

Konstrukční hloubka

90/93 mm

Prémiové pokovení skla ECLAZ®: Toto izolační sklo
nabízí vyšší energetickou účinnost a skvělou tepelnou
ochranu. Další výhoda: také izolační trojsklo má
extrémní světelnou propustnost a každou místnost
prozáří přirozeným denním světlem.

Vnější hliníkový profil s dlouhou životností se snadno
udržuje a je dostupný v množství různých barev pro
maximální individualitu a i bílá plastová okna jsou
absolutně špičková.

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 zajišťuje
vynikající stabilitu a ochranu proti násilnému
vniknutí.

Plně integrovaný systém závorování
I-tec Secure zajišťuje nejen maximální
bezpečnost, ale také snadné čištění.

Izolační granulát vyplňuje duté komory
v celém obvodu profilů, a tím zlepšuje
tepelně izolační vlastnosti.

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

Home Pure
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Pocit domova
ISABELLA A OTTO JEJ
ZÍSKALI S NOVÝMI OKNY KF 510
Prostý design spojený s pokrokovou technologií – to přesvědčilo rodinu
Seyrlovou k rozhodnutí pro okna Internorm KF 510. Subtilní rám okna propouští více světla do obytné místnosti díky větší ploše skla. Díky většímu
množství světla vzniká jedinečný pocit a ten z domu rodiny Seyrlovy činní
domov, kde se člověk cítí dobře. Isabella Seyrlová přikládá designu a komfortu ve svém domově mimořádný význam: „Pro nás bylo vždy důležité,
abychom obytné místnosti hodně prosvětlili a abychom do domu přivedli
kousek přírody. Sedíme doma a díky velkým proskleným plochám máme
přesto pocit, že jsme spojeni s venkem - to pro nás znamená kvalitu bydlení!“

Díky novým oknům
Internorm KF 510 každý
den znovu vnímáme pocit
domova.
Otto Seyrl, majitel
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Systém závorování I-tec Secure integrovaný v oknech KF 510 ve standardu navíc zajišťuje maximální bezpečnost vašeho domova.
Namísto běžných závorovacích čepů zajišťují precizní závorování okenních křídel do rámů klapky. Vypáčit takové okno je v podstatě
nemožné. „Bydlíme trochu stranou, přesto nám však systém závorování I-tec Secure dává absolutní pocit bezpečí. Díky tomuto pocitu
si svého domova ještě více užíváme,“ prohlašuje Otto Seyrl nadšeně.
„O všech těchto záležitostech se nám dostalo perfektního poradenství od našeho obchodního prodejce Internorm. Zde bylo pro nás
důležité, že nám všechno bylo vysvětleno tak, abychom tomu rozuměli. To se nám víc než splnilo,“ vypráví Isabella Seyrlová o poradenství ve vzorkovně Internorm. Pro Otto Seyrla byla především rozhodující spolehlivost profesionálního partnera: „Dostali jsme nabídku od projektu přes poradenství až po montáž oken s komplexním servisem na klíč. Protože se stavbou domu máme málo zkušeností,
bylo pro nás důležité, abychom měli na své straně spolehlivého partnera. U obchodního prodejce jsme se hned od začátku cítili velmi
dobře, v odborných rukou a s potřebnou podporou.“
„Vysoká kvalita života pro nás znamená také to, abychom se doma cítili příjemně. Proto mají okna, která jedinečným způsobem
doplňují interiér, zcela mimořádný význam. Kromě toho tvoří základ pro světlé místnosti prozářené denním světlem, ze kterých jsme
nadšeni nejenom my, ale také naši hosté. To vytváří pocit domova, který vnímáme každým dnem,“ shoduje se manželský pár.
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Pohled zvenku
Subtilní rámy pro maximální prosvětlení interiéru – okno KF 510 přesvědčí svým hranatým designem a dodává se v různém provedení.

BARVY Z VNĚJŠÍ STRANY
Maximální individuálnost díky různým kombinacím
barev: Barevná nabídka hliníkových předsazených
profilů u oken KF 510 proto sahá od výrazného
vzhledu nerezové oceli přes jemnou křemenově šedou
až po neotřelou antracitovou šedou.

EL02

HM739

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.

14

Pohled zevnitř
Hranaté křídlo nového okna KF 510 dokonale ladí s jasnými strukturami moderní architektury interiéru. Přímé linie okenních klik
a rozet přitom podtrhují redukovaný vzhled.

BARVY ZEVNITŘ
KF 510: moderní okno v elegantním barevném
provedení. Bílá působí elegantně, světle a přívětivě.
Tmavě šedá je žádaná zejména v kombinaci
s dřevěnými podlahami a betonovými zdmi, ale také
v případě komplexní barevné koncepce.

bílá

tmavě šedá

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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03/2022

Zde naleznete všechny informace o nových oknech Internorm HF 510.

