NAŠE NAJBOLJŠE OKNO
S ŠIRINO PROFILA 71 MM

4-KRATNA ZAŠČITA
V ENEM SAMEM OKNU

OKNA IZ UMETNE MASE TER UMETNE MASE/ALUMINIJA KF 310

VEZANA OKNA IZ UMETNE MASE/ALUMINIJA KV 350

Najboljša kakovost po najboljših cenah! KF 310 – okno z ozkim okvirjem, v treh različnih dizajnih, najboljše vrednosti
toplotne izolacije, zanesljiva toplotna izolacija in še mnogo več – z atraktivnim razmerjem med ceno in kakovostjo!

Glede na vrsto oken so vezana okna Internorm edinstvena na trgu. Pri teh oknih je namreč zaščita pred soncem in
pogledi vgrajena med okenska stekla in nudi z odlično toplotno in protihrupno zaščito kar 4-kratno zaščito v enem
samem oknu.

OKNA IZ UMETNE MASE
UMETNA MASA – PRAVI ČUDEŽ MED MATERIALI
Poceni material, enostaven za vzdrževanje, odporen, neobčutljiv na vlago in z majhno toplotno prevodnostjo. Ne preseneča torej dejstvo, da se uporablja na številnih področjih , tudi v proizvodnji oken.
V segretem stanju je umetna masa zelo upogibljiva in jo lahko poljubno oblikujemo in iz nje izdelamo poševna, zaobljena in koničasta
okna. Ko se strdi, pa je ta material zelo robusten. Vremenski vpliva na umetno maso tako nimajo velikega vpliva, zato je vzdrževanje
enostavno. Tudi vlaga, npr. v vlažnih prostorih, ne vpliva na okna. Toplotna izolacija je zaradi prevodnosti odlična. Pri oknih iz umetne
mase in aluminija pa komore poskrbijo za še boljšo izolacijo.

ALUMINIJASTA OBLOGA
MOČNA ZAŠČITA PRED VREMENOM, NA VOLJO V VSEH BARVAH
Doživite KF 310
z Augmented
Reality interaktiv

Doživite KV 350
z Augmented
Reality interaktiv

Internormova okna iz umetne mase so na voljo v najrazličnejših oblikah in barvah. Ne glede na to, ali gre za eno- ali večkrilna okna,
balkonska vrata, drsna vrata, dvižno-drsna vrata, fiksne zasteklitve ali velike zasteklitve. Zahvaljujoč najrazličnejšim dizajnom okvirjev in
kril lahko vaša okna popolnoma prilagodite stilu vašega doma.
Če na okna iz umetne mase namestimo zunanjo aluminijasto oblogo, lahko površino oblikujemo v številnih vremensko obstojnih barvah. Trendovske barve so barve legiranega jekla ali kovinske barve. Kupci vedno bolj povprašujejo tudi po bež, rjavih in številnih sivih
odtenkih. Zaradi enakega zunanjega videza je možna tudi kombinacija les/aluminij.

LASTNOSTI
Toplotna izolacija Uw do 0,69 W/(m²K)
Zvočna izolacija do 45 dB
Varnost

RC1N, RC2

Okovje

skrito okovje

Širina profila

71 mm
(z zunanjo oblogo 74 mm)

Oblikovni stili

home pure
home soft
ambiente

NAŠE NAJBOLJŠE OKNO S PROFILOM ŠIRINE 71 MM
Naši razvojni strokovnjaki so v novo ozko okno vgradili
preizkušeno in zanesljivo tehnologijo Internormovih oken. Še
boljša toplotna in zvočna izolacija sta prav tako samoumevni
kot okrog in okrog okenskega krila lepljeno steklo. Izbirate
lahko med dvema različnima stiloma oken iz umetne mase ter
tremi različnimi stili oken iz umetne mase/aluminija, različnimi
barvami, kljukami, stekli in letvicami.
Med KF 310 najdete tudi balkonska in terasna vrata in številne
druge oblike oken (okrogle ali poševne).

LASTNOSTI

KF 310 je na voljo v najrazličnejših izvedbah in oblikovnih stilih:

Toplotna izolacija bis Uw = 0,79 W/(m2K)
Zvočna izolacija

bis 44 dB

Varnost

RC1N, RC2

Okovje

verdeckt liegend

Širina profila

74 mm

Stili

home pure
ambiente

OZEK DIZAJN Z ZAŠČITO OKROG IN OKROG
Moderno vezano okno KV 350 z ozkim profilom skriva v
sebi kar štiri prednosti. Poleg odlične toplotne in protihrupne zaščite je zaščita pred soncem in pogledi vgrajena neposredno v okno. Ne le, da to olajša čiščenje, steklo
ščiti žaluzije tudi pred vetrom, drugimi vremenskimi vplivi
in umazanijo. Tudi med sanacijo ali izdelavo fasad, na
katerih so nameščene rolete, se tako zaščiti pred soncem
ni več treba odpovedati.

VAŠI ARGUMENTI ZA PRODAJO

PROSPEKTI
Zbujajo pozornost in pospešujejo prodajo – velja tudi za prospekte.
Opozorite kupce kar v poslovalnici na novosti s področja oken.

TOPLOTNA IZOLACIJA
- novi 6-komorni profil okvirja poskrbi za še boljšo toplotno izolacijo – novost v primerjavi z dosedanjimi okenskimi sistemi podjetja Internorm
- 48-milimetrska zasteklitev za optimalno toplotno izolacijo
- vmesno tesnilo in obok ločujeta toplo/hladno območje oz. suho/vlažno območje

STABILNOST IN VARNOST
brezhibno okrog in okrog z okenskim krilom zlepljena stekla (I-tec zasteklitev)
tri neprekinjena tesnila skrbijo za še boljšo zaščito pred nalivi
serijska osnovna varnost
po izbiri RC1N ali RC2
okovje s 13-milimetrskim utorom

DIZAJN
- ozki profili ustvarijo izjemno vitka okna modernega videza
- okna iz umetne mase so na voljo v 2 oblikovnih stilih, okna iz umetne mase/aluminija
v 3 oblikovnih stilih – od jeseni KV 320 tudi v stilu studio
- simetrični zaključki
- brez zamaknjenih letev
- na voljo tudi balkonska in terasna vrata
- izvedba različnih oblik – npr. okrogla in poševna okna
- dekorativna notranja folija v barvi zlatega hrasta, kremno beli in temno sivi
- tudi kot VEZANA OKNA z vgrajenimi žaluzijami
- možnost kombiniranja z okni iz lesa/aluminija
- dodatno na voljo tudi skrito odvodnjavanje

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
- stilsko oblikovana zaščitna pločevina
- brez zadenjskih rezov v pregibih za lažje čiščenje
- aluminijasta obloga za enostavnejše vzdrževanje in varuje zunanje površine iz umetne
mase

MONTAŽA
- montažne izvrtine v pregibih za okovje
- velik prenos obremenitev špalet
- boljša možnost namestitve gradbene folije

CENA
- privlačno razmerje med ceno in kakovostjo
- dodatna ponudba: smart izvedba

NOVO
KF 310

OKNO,
KI SE PRILEGA
NAŠEMU ŽIVLJENJU
NOVO: okno iz umetne mase oz.
iz umetne mase/aluminija KF 310 ter
vezano okno iz umetne mase/aluminija KV 350

NOVO
KF 310

OKNO,
KI SE PRILEGA
NAŠEMU ŽIVLJENJU
NOVO: okno iz umetne mase oz.
umetne mase/aluminija KF 310 ter
vezano okno iz umetne mase/aluminija KV 350
Doživite okna z Augmented Reality.
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DOŽIVITE INTERNORMOVE IZDELKE
INTERAKTIVNO
Z aplikacijo Internorm-AR si lahko vi in vaše stranke ogledate naše izdelke
interaktivno. Oglejte si okna z vseh strani, povečajte detajle in se seznanite z
dodatnimi informacijami o kakovostni tehnologiji.

POPOLNOMA ENOSTAVNO:
Namestitev: aplikacija Internorm-AR je za iOS in Android naprave na voljo
brezplačno v Google Play Store in Apple App Store. Naložite aplikacijo iz ustrezne
trgovine (Store).
Odpiranje: ko odprete aplikacijo Internorm-AR, se kamera samodejno vklopi.
Potrdite izbor.
Upravljanje: pametni telefon pomaknite nad sličice z ikono Internorm-AR in si jih
oglejte.
Uživajte v gledanju!
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NOVO OKNO IZ UMETNE MASE OZ.
UMETNE MASE/ALUMINIJA

KV 350

NOVO VEZANO OKNO IZ UMETNE
MASE/ALUMINIJA

