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Internorm este o afacere de familie de peste 85 de ani, care s-a dezvoltat plecând de la un atelier
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de tamplărie până la cea mai activă marcă internatională de ferestre.
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În tot acest timp, am fabricat 25 milioane de unităţi de ferestre şi uşi, toate 100% fabricate în facilitāţile noastre de producţie de la Traun, Sarleinsbach şi Lannach. De la crearea de ferestre PVC şi

CARACTERISTICI

producţia de ferestre din lemn / aluminiu, până la inovaţiile constructive de înaltă tehnologie ultramodernă de azi, firma noastră de familie a fixat standarde peste tot în Europa. Am fācut pionierat în
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Personalul nostru, compus din peste 1850 angajati în Europa, are specialisti care exceleaza în aten-
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tia la detaliu şi actioneaza cu pasiune şi integritate. Impreuna cu peste 1300 parteneri de distributie

Mânere pt. uşi de intrare
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în 21 de ţări, garantăm calitatea perfecta a produselor şi cel mai înalt nivel al serviciilor.
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domeniul nostru şi continuăm sā dezvoltăm mai departe tehnologia şi ideile inovatoare.
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STILURI CONSTRUCTIVE

Stiluri de Design
Tendinţe ale arhitecturii

studio

home pure (cu adevărat acasă)

home soft (căldura unui cămin)

ambiente

Urmeazā o linie foarte clarā de design. Acest stil, cu formele
lui de ultima orā şi aspect minimalist, conferā un sentiment de
contemporaneitate şi neconvenţional

Întruneşte cerinţele unui stil modern şi rectiliniu,
creând medii de locuit luminoase

Se simte prietenoasă şi intimă,
oferā multe varietăţi constructive, de la elegant la jucăuş

Se remarcă prin formele tradiţionale– clasic nemuritoare şi elegante. Compoziţie proiectată elaborat şi
inducând sentimentul de a fi acasă

FERESTRE ŞI UŞI PENTRU CASA TA DE VIS
Arhitectura unei case este pe atât de diversă, pe cât sunt şi cei care locuiesc în ea. Stilul unei case constă în forma dată de
un design constructiv, în special ferestrelor şi uşilor, ceea ce contribuie considerabil de mult în a-i sublinia caracterul.
Îţi poţi vedea împlinită dorinţa de a locui cu ferestre şi uşi Internorm care îţi oferă o soluţie potrivită cu dorinţele tale.
Pentru a te ajuta sā gāseşti soluţiile de ferestre şi uşi care sā rāspundā exact cerinţelor tale de arhitecturā, design şi confort,
din multitudinea de posibilitāţi de formā, culoare şi material, poţi alege din diversele stiluri constructive ale Internorm: studio,
home pure, home soft şi ambiente.
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PREZENTAREA FERESTRELOR
PVC | PVC/Aluminiu

FERESTRE DIN PVC

studio

home pure

home soft

ambiente
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KF 405

FERESTRE DIN PVC/ALUMINIU

KF 310

KF 410

KF 500

KF 500

KV 440

KF 500

KF 410

KF 310

KF 410

KF 310

KF 410

KF 310

KF 410

KV 440

KF 310

KF 410

KF 310

KF 410

KV 440

KV 240

KV 440

PREZENTARE FERESTRE | UŞI
lemn | lemn/aluminiu | aluminiu

FERESTRE DIN LEMN ŞI FERESTRE DIN LEMN/ALUMINIU

HF 310

HF 410

UŞI DE INTRARE DIN LEMN/ALUMINIU

HV 350

HT 410

HT 400

studio

home pure
home soft

ambiente

HF 210

HF 310

HF 410

HV 350
UŞI DE INTRARE DIN ALUMINIU

HF 210

HF 210
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HF 310

HF 310

HF 410

HF 410

HV 350

HV 350

AT 410

AT 400

AT 310

AT 305

AT 200

studio

home pure

home pure

home pure

home pure

home soft

home soft

home soft

home soft

ambiente

ambiente

ambiente

ambiente

FERESTRE
PVC | PVC/aluminiu

KF 310

KF 500

FERESTRE DIN PVC ŞI DIN PVC/ALUMINIU

FERESTRE DIN PVC ŞI DIN PVC/ALUMINIU

PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā
(in W/m2K)

Izolatie fonica

PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā

Uw la valoarea de 0.69

(in dB)

pânā la 45

Securitate

(in W/m2K)

Izolatie fonica

Uw la valoarea de 0.61

(in dB)

pânā la 46

RC2, RC2N

Securitate

RC2, RC2N

Feronerie

ascunsă

Feronerie

complet integrată

Adâncime de
montaj (in mm)

71/74

Adâncime de
montaj (in mm)

90/93

Stil de design

home pure
home soft
amibiente

Stil de designs

studio
home pure

home pure

studio

74 m
m
KF 310
În această fereastră nouă și îngustă, dezvoltatorii noștri de produse au incorporat tehnologia ferestrelor încercata și testata. Cele mai bune valori pentru izolarea termică și acustică sunt la fel de evidente ca sticla cu lipire
circulară pe geamuri. Pe lângă o gamă largă de culori, mânere și sticlă, KF 310 este disponibil pentru balcon
- și îl puteți comanda ca ușă de terasă - și cel mai recent cu balcon francez. Marginile exterioare accentuata a
carcasei și a aripii reprezinta stilul de design home pure.

10 I 11

KF 500
KF 500 leagă designul inovativ cu know-how-ul tehnic. Datorită opticii geamului, canatul nu se observă din
exterior, şi nici nu poate fi deosebit de la un vitraj fix. În acest canat este montată feroneria revoluţionară I-tec,
care face aproape imposibilă scoaterea canatului - tehnologie fără concurenţă. Cu ocazia închiderii, elementele
de închidere pătrund din toate părţile în interiorul tocului, ceea ce asigură această protecţie maximă împotriva
efracţiei. În caz de solicitare, KF 500 poate fi comandat şi cu ventilaţia I-tec montată în interiorul ramei.

FERESTRE
PVC | PVC/aluminiu

KF 410

KF 405

FERESTRE DIN PVC ŞI DIN PVC/ALUMINIU

FERESTRE DIN PVC ŞI DIN PVC/ALUMINIU

PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā
(in W/m2K)

Izolatie fonica
(in dB)

PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā

Uw la valoarea de 0.62

(in W/m2K)

Izolatie fonica

pânā la 45

(in dB)

Uw la valoarea de 0.63

pânā la 43

Securitate

RC1N, RC2

Securitate

RC1N, RC2

Feronerie

ascunsă

Feronerie

ascunsă

Adâncime de
montaj (in mm)

90/93

Adâncime de
montaj (in mm)

90/93

Stil de designs

studio
home pure
home soft
ambiente

Stil de designs

home pure
home soft
ambiente

home pure

studio
Certificat de casă pasivă
în versiunea standard

KF 410
Tranziţia de la toc la canaturi în plan întregeşte fereastra KF 410. Dacă tocul va fi tencuit din exterior pe trei laturi,
rămâne vizibilă doar rama îngustă, cu muchii pronunţate. Datorită tehnologiei de izolare nouă, numită I-tec
Insulation, izolarea ramei se realizează fără goluri, astfel izolarea termică se îmbunătăţeşte substanţial. În privinţa
aerisirii, ventilaţia I-tec înseamnă un progres tehnologic. Sistemul de ventilare montat în ramă asigură aerul
proaspăt timp de 24 de ore, menţinând astfel climatul perfect al încăperii.
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KF 405
Aripă inovatoare de sticlă de la KF 405 dă efectul geamurilor fixe - dar este totuși o fereastră deschizabilă.Indiferent dacă este vorba despre o fereastră albă clasică sau o garnitură din aluminiu, carcasa îngusta, accentuata
subliniază arhitectura curată a ferestrei studio. Prin tencuirea cadrului pe trei laturi puteti face architectura de
sticla de vis aproape fara ramura. I-tec Glazing folosit pentru a sigila geamurile din jur, ofera stabilitate, izolare și
siguranță excelenta.

FERESTRE
PVC | PVC/aluminiu

KV 240

FERESTRE DIN PVC/ALUMINIU CU JALUZELE INTEGRATE

KV 440 FERESTRE DIN PVC/ALUMINIU CU JALUZELE INTEGRATE

PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā
(in W/m2K)

Izolatie fonica
(in dB)

PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā

Uw la valoarea de 0.80

(in W/m2K)

Izolatie fonica

pânā la 45

(in dB)

Uw la valoarea de 0.64

pânā la 45

Securitate

RC1N, RC2

Securitate

RC1N, RC2

Feronerie

aparentă

Feronerie

ascunsă

Adâncime de
montaj (in mm)

71

Adâncime de
montaj (in mm)

93

Stil de design

home pure

Stil de designs

studio
home pure
home soft
ambiente

home pure

studio
Certificat pentru case pasive
în versiunea standard

KV 240
Mai multā lumină, în ciuda protecţiei la soare? Nicio diferentă pentru KV 240. Protecţia la soare şi asigurarea
intimităţii este deja incorporată in ochiurile de geam care oferă protecţie cvadruplă, cu izolaţie termică superioară şi
valori de reducere a zgomotelor, toate într-o singură fereastră. În afară de jaluzele sau obloane, transperantele Duette ofera intimitate absolută. În plus, tehnologia I-tec shading (de control al umbririi) poate fi controlată fără sursă
externă de alimentare, datorită modulului fotovoltaic şi poate fi operată în mod convenabil, cu tehnologia ferestrelor
inteligente I-tec Smart Window, prin aparatură electronică, de la tabletă, sau celular de tip Smartphone.
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KV 440
În afara design-ului minimalist, fereastra cu jaluzele integrate KV 440 oferă un confort absolut. Protecţia la soare
şi intimitate este integratăā între foile de sticlă fiind protejată impotriva murdăririi. Curăţirea de rutină pe ochiuri
individuale de geam a devenit de domeniul trecutului. Tehnologia „I-tec Shading” mai oferă multe avantaje,
atunci când vine vorba despre performanţă. Protecţia contra razelor soarelui poate fi controlată prin modulul
fotovoltaic şi baterii fară a necesita o sursă externă de energie. Tehnologia de ferestre inteligente (I-tec SmartWindow) permite operarea convenabilă, prin tabletă sau telefon mobil Smartphone.

INSPIRAŢIE

FORMÃ SOFISTICATĂ
SSpaţiul, lumina şi ordinea caracterizeazā stilul clădirii. Datoritā geamurilor
cu deschideri largi pe partea de sud, pereţii par să se deschidă complet şi
creează zone spaţioase la interior şi la exterior
Casă izolată (A): Ferestre HF 310, HS 330
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FERESTRE
lemn/aluminiu

HF 210

HF 310

FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU

FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU

PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā

Uw la valoarea de 0.67

Izolaţie termicā

pânā la 46

Izolatie fonica

Securitate

RC2

Securitate

RC1N, RC2

Feronerie

ascunsă

Feronerie

ascunsă

Adâncime de
montaj (in mm)

85

Adâncime de
montaj (in mm)

85

Stil de designs

home pure
home soft
ambiente

Stil de designs

studio
home pure
home soft
ambiente

(in W/m2K)

Izolatie fonica
(in dB)

home pure

HF 210
Puteţi uita vopsirea ferestrelor - deoarece datorită învelişului din aluminiu, lemnul este protejat de intemperiile
vremii. Profilurile cu muchii pronunţate din aluminiu ale tocului şi ramei sunt livrate în multe culori, oferind astfel
nenumărate posibilităţi pentru formarea faţadei. Vitrajul I-tec asigură stabilitate, siguranţă împotriva efracţiei,
respectiv izolare termică şi fonică excelentă - prin lipirea perimetrială a geamurilor.
Feroneria ascunsă pe partea interioară a ferestrei HF 210 asigură frumuseţea netulburată a suprafeţelor din lemn.

18 I 19

PROPRIETÃŢI

(in W/m2K)

(in dB)

Casā certificatā pasiv

Uw la valoarea de 0.62

pânā la 46

studio

HF 310
Lemn, aluminiu, şi între ele spumă termoizolantă - compoziţie consacrată succesului. Tipul HF 310 devine
absolut clasic printre ferestrele de lemn/aluminiu, datorită valorilor excelente ale izolaţiei termice, lemnului
frumos, natural, înnobilat cu lazuri reţinute, şi învelişului exterior din aluminiu, rezistent la intemperii. Învelişul
exterior din aluminiu, montat în planul ferestrei, permite combinarea lui HF 310 cu cea de tip KF 410 de plastic/
aluminiu. Prin lipirea perimetrială continuă a geamurilor (vitrajul I-tec) asigură stabilitate şi siguranţă excelentă
împotriva efracţiei. Trei izolaţii perimetriale protejează părţile interioare împotriva umezelii.

FERESTRE
lemn/aluminiu

HF 410

HV 350 FERESTRE DIN LEMN/ALUMINIU CU JALUZELE INTEGRATE

FERESTRE DIN LEMN/ALUMINIU
PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā
(in W/m2K)

Izolatie fonica
(in dB)

PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā

Uw la valoarea de 0.64

(in W/m2K)

Izolatie fonica

pânā la 45

(in dB)

Uw la valoarea de 0.60

pânā la 47

Securitate

RC1N, RC2

Securitate

RC1N, RC2

Feronerie

ascunsă

Feronerie

ascunsă

Adâncime de
montaj (in mm)

85

Adâncime de
montaj (in mm)

85

Stil de designs

studio
home pure
home soft
ambiente

Stil de designs

studio
home pure
home soft
ambiente

Passive house
certified

studio

studio

NEW!
HF 410
Materialele şi culorile uniforme ale elementelor interioare evidenţiază stilul Dumneavoastră minimal, şi reliefează
piesele unicat, speciale. HF 410 se potriveşte perfect la mobila Dumneavoastră. Diferitele culori şi tipuri de lemn
oferă nenumărate posibilităţi pentru crearea coloristicii unicate a spaţiilor interioare. Stejarul gri se potriveşte
locuinţelor moderne, cu liniatură clară, cu materiale simple şi coloristică reţinută.
Confecţionate la dimensiuni unicat, geamurile batante şi fixe pot asigura suprafeţe extinse.
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HV 350
În acest tip de fereastră montată în plan a fost integrată umbrirea, iar datorită izolaţiei termice şi fonice excelente
asigură patru feluri de protecţie. Jaluzelele, pliseurile sau Duette® sunt montate printre geamuri, astfel sunt ferite
de murdărire. Datorită elementului solar şi al acumulatorului, umbrirea I-tec nu necesită sursă exterioară de
electricitate. Funcţiile automate montate, cum ar fi recunoaşterea zilei/nopţii sau protecţia inteligentă împotriva
supraîncălzirii, pot fi activate simplu. Prin I-tec SmartWindow elementele de umbrire pot fi comandate prin tabletă
sau telefon smartphone.

INSPIRAŢIE

LINII CLARE
Datorită structurării şi aranjării lor spaţiale logice,
ferestrele se integrează bine într-un cub simplu şi
creează un aspect relaxant.
Casă detaşatā (A); ferestre HF 310
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UŞI
Aluminiu | AT 410

AT 410

UŞĂ DE INTRARE DIN ALUMINIU

COMPLETĂ ÎN FORMĂ – DESIGN LINIAR DE PERFECŢIUNE
Designul liniar al ramei şi blatului de uşă este realizat prin armătură ascunsă, plăci de acoperire la nivelul găurii
de cheie, mânere încastrate îngropate şi tâmplărie de regim greu, ca şi placări cu sticlă plană.

Proictant online de UŞI

DESIGN LINIAR INTERIOR ŞI EXTERIOR

Izolaţie termicā

(in W/m2K)

Izolatie fonica

UD la valoarea de 0.78

(in dB)

pânā la 36

Securitate

RC 2

Stil de design

Vedere din exterior

FA

FO

FG

Culoare: HFM14

Culoare: HFM05

Culoare: HM716

Clanţa: EGS01

Clanţa: RGS01

Clanţa: MGSE10

Comanda nr.: AT-17-001

Comanda nr.: AT-17-002

Elemente proiectant: tâmplārie de regim greu
Comanda nr.: AT-17-011

studio

Vedere din interior

3 niveluri de garnituri
Profil de cadru cu 3 camere şi miez cu izolaţie din
spumă pentru izolaţie termică ridicată

Design uniplan interior şi exterior

Prag slim cu rupere de punte termică

Adâncime de montaj 93 mm
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GG

DD

PN

Culoare: HF113

Culoare: HM716

Culoare: Frame HM907,

Clanţa: MGSC10
Sticlă de geam: Alb mat, sticlă de geam Alunox împrejur

Clanţa: TEG15
Sticlă de geam: Alb mat

Canat HM907, M916

Comanda nr.: AT-17-017

Elemente proiectant: tâmplārie de regim greu

Sticlă de geam: Alb mat

Comanda nr.: AT-17-023

Sticlă de geam Alunox împrejur

Clanţa: EGS06

Comanda nr.: AT-17-024

UŞI
Aluminiu | AT 400

AT 400

UŞA DE INTRARE DIN ALUMINIU

PURIST – CREEAZĂ LINII CLARE
Blatul neted de uşă şi cadrul ecarisat creează linii clare, care sunt mai departe subliniate prin elemente de proiectare în linie
dreaptă, sau ochiuri de geam, mânere din bară, ca şi tâmplărie de regim greu, în relief sau plată.

PROFIL CU MUCHII DREPTE

Izolaţie termicā

(in W/m2K)

Izolatie fonica

UD la valoarea de 0.75

(in dB)

pânā la 36

Securitate

RC 2

FM

FK

PE

Culoare: Frame HM704,

Culoare: HM716

Culoare: HFM03

Canat HM704, M916

Clanţa: EGS01

Clanţa: KGS03

Clanţa: SG13
Elemente proiectant: tâmplārie de regim greu

Comanda nr.: AT-17-005

Comanda nr.: AT-17-006

Comanda nr.: AT-17-027

DM

PK

AG

Culoare: Frame HFM12,

Culoare: M916

Culoare: Frame HF113,

Canat HFM12, M916

Clanţa: RGS03

Canat HF113, M916

Clanţa: MGSE6

Sticlă de geam: Alb mat

Clanţa: HS40

Sticlă de geam: Alb mat

Comanda nr.: AT-17-036

Sticlă de geam: Alb mat

Sticlă de geam: Alb mat

home pure

Stil de design

home soft

ambiente

Vedere din exterior

Vedere din interior

Etanşare triplă

Profil de cadru cu 3 camere şi miez de izolaţie cu spumă pentru
izolaţie termică ridicată

Design cu muchii drepte interior si exterior

Prag slim cu rupere de punte termică

Adâncime de montaj 93 mm
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Comanda nr.: AT-17-029

Comanda nr.: AT-17-045

UŞI
Aluminiu | AT 310

AT 310

UŞĂ DE INTRARE DIN ALUMINIU

RECTILINIE – CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ULUITOARE
Combinaţia dintre blat de uşă la faţă şi blat de uşă îngropat, oferā numeroase posibilităţi constructive. Formele clare sunt
subliniate prin prelucrare cu zimţi, ochiuri de sticlă de geam şi rame de design.

MODEL PROFILAT INTERN ŞI EXTERN

Izolaţie termicā

(in W/m2K)

Izolatie fonica

UD la valoarea de 0.81

(in dB)

pânā la 33

Securitate

RC 2

SA

SJ

AM

Culoare: HFM05

Culoare: HFM22

Culoare: M916

Clanţa: HS30

Clanţa: MGSE6

Clanţa: HS10

Sticla de geam: MDNL

Sticlă de geam: Alb mat

Sticlă de geam: D03

Comanda nr.: AT-17-039

Comanda nr.: AT-17-040

Comanda nr.: AT-17-042

PG

PM

PK

Culoare: HFM11

Culoare: HF113

Culoare: M916,

Clanţa: RGS02

Clanţa: HS10

Clanţa: RGS03

Sticlă de geam: Alb mat

Sticlă de geam: Alb mat

Sticlă de geam: Alb mat

Comanda nr.: AT-17-034

Comanda nr.: AT-17-035

Comanda nr.: AT-17-036

home pure

Stil de design

home soft

ambiente

Vedere din exterior

Vedere din interior

3 rânduri de garnituri
Ramă cu 3 camere şi miez izolat cu spumă pentru
izolaţie termică ridicată

MODEL PROFILAT INTERN şi EXTERN

Prag slim cu rupere de punte termică

Adâncime de montaj 93 mm

28 I 29

UŞI
Aluminiu | AT 305

AT 305

ALUMINIU ENTRANCE DOOR

LINEAR LINES – PURISTIC DESIGN
The intelligent plate construction with insulation glass core ensures excellent Izolaţie termicāand Izolatie fonicaas well as
maximum stability. Standard triple-point Feronerie with two bolts and one main bolt render these entrance UŞI additionally
secure.

PROFILED DESIGN INSIDE AND OUTSIDE

Izolaţie termicā

(in W/m2K)

Izolatie fonica

UD la valoarea de 0.98

(in dB)

pânā la 39

Securitate

pânā la RC 2

PP

PG

PM

Culoare: HFM12

Culoare: HFM11

Culoare: HF113

Clanţa: EGS08

Clanţa: RGS02

Clanţa: HS10

Sticlă de geam: Alb mat

Sticlă de geam: Alb mat

Sticlă de geam: Alb mat

Comanda nr.: AT305-17-033

Comanda nr.: AT305-17-034

Comanda nr.: AT305-17-035

FA

GZ

GA

Culoare: HFM14

Culoare: HFM05

Culoare: Frame HM716,

Clanţa: EGS01

Clanţa: KGS04

Canat HM716

Comanda nr.: AT305-17-001

Sticlă de geam: Alb mat

Clanţa: HS42

Comanda nr.: AT305-17-015

Sticlă de geam: Alb mat

home pure

Stil de design

home soft

ambiente

Vedere din exterior

Vedere din interior

3 rănduri de garnituri
Ramă cu 3 camere şi miez de izolaţie cu spumă,
pentru înaltă izolaţie termică

MODEL PROFILAT INTERN şi EXTERN

Prag slim cu rupere de punte termică

Adâncime de montaj 93 mm
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Comanda nr.: AT305-17-018

UŞI
Aluminiu | AT 200

AT 200 – MODEL DE BAZĂ
CU MULTE VARIAŢII – DE LA TRADIŢIONAL LA CONTEMPORAN
Aceastā uşă de intrare poate fi proiectată în multe feluri, cu ornamente de design şi soluţii de sprosuri si baghete.
AT 200 se caracterizeazā prin blatul de uşă profilat la interior şi la exterior, care poate fi, alternativ cu muchii drepte.

DESIGN DISPONIBIL CU MUCHII DREPTE SAU PROFILATE

Izolaţie termicā

(in W/m2K)

Izolatie fonica

UD la valoarea de 1.2

(in dB)

pânā la 40

Securitate

pânā la RC 2

SE-E2B

SE-P0B

EL-K1B

Culoare: Frame M916,

Culoare: HM304

Culoare: HFM04

Canat M916, HM735

Clanţa: HS10

Clanţa: GD15

Clanţa: HS10

Sticlă de geam: MRI

Sticlă de geam: D41

Sticlă de geam: alb satinat

Comanda nr.: AT-17-075

Comanda nr.: AT-17-087

VA-K2B

LU-B3B

SE-R0B

Culoare: HM704

Culoare: Frame HM716,

Culoare: HFM02

Clanţa: TEG14

Canat HM716, M 916

Clanţa: TEG10

Sticlă de geam: Alb mat

Clanţa: GD10

Sticlă de geam: Linea

Comanda nr.: AT-17-068

Sticlă de geam: alb satinat

Comanda nr.: AT-17-061

Comanda nr.: AT-17-065

home pure

Stil de design

home soft

ambiente

Vedere din exterior

Vedere din interior

3 rânruri de garnituri
Ramă cu 3 camere şi miez de izolaţie cu spumă
pentru înaltă izolaţie termică

Model cu muchii drepte sau profilate
la interior şi la exterior
Prag slim cu rupere de punte termică

Adâncime de montaj 93 mm
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Comanda nr.: AT-17-077

UŞI
Lemn/aluminiu | HT 410

HT 410

UŞĂ DE INTRARE DIN LEMN/ALUMINIU

MODEL UNIPLAN
Trecerea netedă de la cadru la blatul uşii, feroneria ascunsă, plăcile de acoperire la gaura de cheie la nivel, clanţa uşii
ascunsă înăuntru şi frezările, ca şi sticla de geam plată împrejur creează un design perfect.

MODEL UNIPLAN, LA INTERIOR ŞI LA EXTERIOR

Izolaţie termicā

(in W/m2K)

Izolatie fonica
(in dB)

pânā la 37

Securitate

RC2

Stil de design

Vedere din exterior

UD la valoarea de 0.58

PU-A1B

PU-F4B

GA-E0B

Culoare: HM716

Culoare: HM906

Culoare: HFM13

Clanţa: KGS01

Clanţa: HS42

Clanţa: TEG10

Sticlă de geam: Alb mat

Sticlă de geam: Alb mat

Comanda nr.: HT-17-004

Comanda nr.: HT-17-015

Comanda nr.: HT-17-016

GA-D0B

PU-L2B

GA-A0B

Culoare: HM304

Culoare: Frame HF817,

Culoare: DM03

Clanţa: MGSE08

Canat HF817, HM113

Clanţa: KGS01

Comanda nr.: HT-17-002

Clanţa: KGS05

Comanda nr.: HT-17-001

studio

Vedere din interior

Izolaţie cu spumă, pentru o izolaţie termică foarte
ridicată

Model uniplan interior şi exterior

Sticlă de geam: Alb mat

Adâncime de montaj 121 mm
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Comanda nr.: HT-17-018

UŞI
Lemn/aluminiu HT 400

HT 400

TIMBER/ALUMINIU ENTRANCE DOOR

PURISTIC LINES
The smooth door leaf and the square-edged frame create clear lines which are emphasized by continuous glass layers,
straight-lined designer elements, bar Clanţas as well as Oţel inoxidabil attachments.

SQUARE-EDGED INTERIOR AND EXTERIOR DESIGN

Izolaţie termicā

(in W/m2K)

Izolatie fonica

UD la valoarea de 0.73

(in dB)

pânā la 33

Securitate

WK 2

VE-D0B

VE-A0B

CO-A1B

Culoare: Frame EL02,

Culoare: Frame DM03,

Culoare: RAL1012

Canat SG07/G01(securitate

Canat SG07/SG01 (securitate

Clanţa: EGS01

sticlă de geam)

sticlă de geam)

Sticlă de geam: Alb mat

Clanţa: KGS02

Clanţa: TGS15

Comanda nr.: HT-17-033

Comanda nr.: HT-17-012

Comanda nr.: HT-17-014

SQ-E1B

PU-K1B

CO-C1B

Culoare: Frame HM907,

Culoare: Frame HM716,

Culoare: HM817

Canat M916, oţel

Canat HM716, M916

Clanţa: HS10

inoxidabil

Clanţa: MGSE8

Sticlă de geam: Alb mat

Clanţa: TEG12

Sticlă de geam: Alb mat

Comanda nr.: HT-17-035

Sticlă de geam: Alb mat

Comanda nr.: HT-17-027

home pure

Stil de design

home soft

ambiente

Vedere din exterior

Vedere din interior

Izolaţie cu spumă pentru o izolaţie termică foarte
ridicată

Model cu muchii drepte la interior şi la exterior

Adâncime de montaj 121 mm
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Comanda nr.: HT-17-030

INSPIRAŢIE

JOC MODERN ÎN NEGRU CU ALB
Limbaj arhitectural clar, prin separare de culori a
elementelor clădirii, solide şi deschise.
Casa izolată (RO), uşa: AT 410, ferestre: KF 405
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TEHNOLOGII REVOLUŢIONARE

MIEZ EXTREM DE STABIL

LINII SUBŢIRI DE VIZUALIZARE
PENTRU EXTRA LUMINĂ

kg

CAPACITATE PORTANTÃ
MARE
ECONOMIE DE RESURSE
ŞI SUSTENABILITATE
DIVERSITATE DE CULORI INDIVIDUALE
ŞI VARIETATE DE ESENŢE DE LEMN

REVOLUŢIONAR

MIEZ STABIL

NOILE STANDARDE DE LA
INTERNORM

SOLID. ECONOMIE DE RESURSE.
SUSTENABIL.

Sub numele de “I-tec“, Internorm a dezvoltat o serie
de tehnologii revoluţionare care sā întruneascā
cerinţele crescânde pentru design, tehnologie, calitate
şi confort.

Rezistenţa lemnului este fără rival. De aceea, am folosit acest
material probat in practică şi natural şi am dezvoltat o nouă
tehnologie revoluţionară pentru industria ferestrelor, pentru a
crea o fereastră chiar şi mai sustenabilă şi personală pentru
tine.

·
·
·
·
·
·
·

I-tec
I-tec
I-tec
I-tec
I-tec
I-tec
I-tec

Core (miez)
Ventilation (ventilaţie)
Feronerie (blocare)
Shading (umbrire)
Glazing (vitraj)
Insulation (izolaţie)
SmartWindow (ferestre inteligente)

Descoperă tehnologiile inovatoare ale Internorm în
paginile următoare şi vei fi uluit!
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Cu noua tehnologie „I-tec Core” (miez), prelucrăm straturi de
cherestea subţiri, aderente, pentru miezul ferestrei din lemn/
aluminiu, tipul HF 410.
Acest lemn este considerabil mai rezistent la umiditate, durabil
şi extrem de puternic. Acest nou material de înaltă tehnologie
este sustenabil şi permite dimensiuni mai mari, prin capacitatea lui portantă specială. Modelul cu cadru îngust prezintă mai
multā estetică pentru această fereastră.

TEHNOLOGII REVOLUŢIONARE

PROTECŢIE INTEGRATĂ LA
SOARE ŞI INTIMITATE

APARATURA LIBERÃ
CU INSTRUCTIUNI

PROTECŢIE AUTOMATĂ CONTRA
CĂLDURII ÎN TIMPUL VERII

UŞOR
EXTENSIBIL

RECUNOAŞTERE AUTOMATĂ ZI/
NOAPTE

UMBRIRE CU
ENERGIE SOLARĂ
INTEGRAT. INDEPENDENT.
AUTOMATIZAT.
Toate ferestrele Internorm cu jaluzele integrate pot fi alimentate cu
putere de la un modul fotovoltaic. Tipul „I-tec shading” funcţionează
fără o sursă de putere externă, iar aspectul decorativ al ferestrei este
reţinut în totalitate.
Modul automatizat inteligent cu recunoaştere zi/noapte permite deschiderea şi închiderea automată a jaluzelelor, la răsăritul şi apusul
soarelui.
Măsurarea radiaţiei solare şi a temperaturii împiedică supraîncălzirea
camerelor. În timpul iernii, comanda automată menţine jaluzelele
deschise şi permite maximizarea câştigurilor solare şi, prin aceasta,
o reducere a costurilor de încălzire.
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i

DEFINIRE SIMPLÃ A
CERINŢELOR

FĂRĂ NECESITATE DE SURSĂ DE
PUTERE EXTERIOARĂ

CONTROLUL MANUAL
DISPONIBIL

COMANDĂ MANUALĂ
DISPONIBILĂ

CONTROL PRIN SARCINI ŞI IN
ZILELE LIBERE/DE SÃRBÃTORI

FOLOSIREA CÂŞTIGULUI DE
ENERGIE, IARNĂ

SETÃRI
INDIVIDUALE

COMANDĂ SIMPLĂ ŞI COMODĂ
PRIN FEREASTRĂ INTELIGENTĂ
COMANDA CU „LOXONE SMART”
DISPONIBILĂ ACASĂ

FEREASTRA
INTELIGENTĂ I-TEC
INTELIGENT. SIMPLU. CONVENABIL.
Comanda de construcţie inteligentă a Internorm, I-tec SmartWindow (ferestre inteligente) vā facilitează operarea ventilaţiei şi a umbririi, în mod simplu şi convenabil, folosind smartfonul sau tableta.
Indiferent dacă sunteţi acasă, sau plecat de acasă, puteţi comanda
de la distanţă ventilaţia dv. I-tec, umbrirea I-tec, protecţia la soare
şi deschiderea luminatoarelor, prin aparatura Internom, sau puteţi
verifica starea ferestrelor dv. prin senzorii de deschidere.
Puteţi descărca softul „I-tec SmartWindow”, în mod gratuit, din
magazinul online, sau din Google, cu instrucţiunile de instalare
asociate. Cu câteva atingeri de degete pe interfaţa utilizatorului, este suficient pentru a mişca jaluzelele în sus sau în jos, a
direcţiona lumina, sau a regla volumul de aer la ventilator. De asemenea, luminatoarele pot fi uşor deschise, închise şi basculate.

Descārcare gratuitā Internorm App I-tec SmartWindow:

TEHNOLOGII REVOLUŢIONARE

AER CURAT, FĂRĂ MARE
PIERDERE DE CĂLDURĂ

ÎNÃLŢIME DE VIZUALIZARE JOS
PENTRU MAI MULTÃ LUMINÃ

AER CURAT, FĂRĂ ZGOMOT
DE AFARĂ

ARHITECTURÃ CU
STICLÃ DE GEAM FÃRÃ CADRU

AER CURAT,
FĂRĂ PRAF

kg

AER CURAT,
ÎMPOTRIVA MUCEGAIULUI

DESIGN DISCRET
CU LINII CLARE

AER CURAT, PENTRU O
LOCUINŢĂ SĂNĂTOASĂ

CADRU UŞOR DE
CURÃŢAT

AER CURAT,
CU SECURITATE MĂRITĂ
AER CURAT INDIVIDUAL
PENTRU FIECARE CAMERĂ

AERISIREA VIITORULUI

AER CURAT, FĂRĂ GRIJI:
FUNCŢIE AUTOMATĂ

INDIVIDUALĂ. AUTOMATĂ. SĂNĂTOASĂ.

AER CURAT,
FĂRĂ TIRAJE

Datorită Internorm, nu aveţi nevoie să vă mai amintiţi de aerisire. Pentru că Internorm vă oferă ferestre unde aveţi sistemul de
recirculare a aerului complet integrat în ramă. Chiar şi cu ferestrele
închise, acesta asigură aer curat non-stop şi un climat optim în
camere.

CONTROL CU „LOXONE SMART”
DISPONIBIL ACASĂ

De ce este importantă aerisirea?
Aerul curat este important pentru sănătatea noastrā. El asigură
starea de bine, un somn bun, concentrare ridicată şi mare
performanţă. Cu umiditate la o aerisire greşită, rămân în cameră
CO2 , sau alte impuritāţi din aer şi pot cauza daune considerabile.
Structura de construcţie poate fi avariată de mucegai şi umiditate,
sănătatea dv. este compromisă de mucegai, polen şi praful din
casăā, iar căldura se pierde.

SĂ TE SIMŢI ÎN SIGURANŢĂ
În loc de camele convenţionale, voletele rabatabile asigură o blocare
sigură şi precisă a canaturilor de cadru. Atunci când se blochează, voletele poziţionate la distanţe scurte pe toate cele patru laturi ale canatului, apasă direct pe interiorul cadrului şi fac virtual imposibilă forţarea
ferestrei.
Spre deosebire de sistemele cu came de blocare, care necesită o ajustare în mod regulat, blocarea I-tec nu necesită contra-piesă în cadru.
Voletele blochează întotdeauna cu precizie şi putere totală.
Blocarea I-tec se integrează standard în ferestrele de tip KF 500 din
PVC sau PVC/ aluminiu şi realizează o clasa de securitate RC2N. Spre
deosebire de bolţurile de blocare convenţionale, în formă de ciupercă,
funcţionarea KF 500 nu este restricţionată în niciun fel, în ciuda clasei de
înaltă securitate.

Cum să aerisiti corect?
Aţi putea utiliza sistemul de ventilatie descentralizată. Aceasta
asigură aer curat, care va fi individual pentru fiecare cameră.

Poză simbolică
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PÃSTREAZÃ INVIZIBIL UN
ASPECT ATRACTIV

FĂRĂ CONCURENŢĂ. PRECIS. SUBESTIMAT

SIMPLU ŞI CONVENABIL/COMOD
CONTROL PRIN FERESTRELE INTELIGENTE

GREUTÃŢI ALE CANATULULI PÂNĀ LA 130 KG

ACELAŞI ASPECT EXTERIOR
DE ELEMENTE FIXE ŞI CANATURI

TEHNOLOGII REVOLUŢIONARE

Canatul sudat de cadru este
tensionat de la un colţ la altul

Vitrajul este fixat în
cadru şi centrat.

GRANULAT
ÎN LOC DE SPUMĂ
IZOLAŢIE TERMICĂ
ÎMBUNĂTĂŢITĂ

UMPLEREA CAMERELOR
FĂRĂ SPAŢII

PROTECŢIE MAXIMÃ
ANTI-EFRACŢIE

Spaţiul rāmas între vitraj şi
cadru este umplut cu adeziv,
de jur împrejur

Se acoperă rostul lipit,
potrivind fixând baghetele

STABILITATE
MÃRITÃ
IZOLAŢIE
TERMICĂ MĂRITĂ

NOUA TEHNOLOGIE
DE IZOLAŢIE

INOVAŢIE DE
JUR ÎMPREJUR

CONTINUÃĂ. EFICIENTĂ.

CONTINUU. SIGUR. STABIL.

Ferestrele Internorm sunt recunoscute pentru valorile
cele mai bune de izolaţie termică. Un factor semnificativ pentru aceasta este izolaţia HCFC-, HFC- şi fără
FC, care este inserată în profilele de cadru.

Multe panouri de vitraj sunt conectate la cadru în doar
câteva poziţii. Internorm utilizează tehnologia FIX-OROTUND ca standard pentru o fixare continuă de jur
împrejur.
Avantajul acestei tehnologii rezidă în conectare
continuă a cadrului ferestrei cu vitrajul ferestrei.
Aceasta îmbunătăţeşte stabilitatea, izolaţia termică
şi reducerea zgomotelor, protecţia de securitate şi
funcţionarea ferestrei, pe întreaga ei durată de viaţă.

Noua izolaţie I-tec este introdusā cu presiunea
granulaţiei in interiorul cadrului ferestrelor din PVC/
aluminiu de tipul KF 410 şi KV 440. Aceastā nouā
tehnologie de izolaţie umple camerele de jur împrejur
în mod uniform şi îmbunătăţeşte considerabil izolaţia
termică.
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Izolaţie I-tec

Aderenţa specială asigură nu numai o legătură etanşă
intre vitraj şi ramă, ci şi schimbarea cu uşurinţă a
vitrajului.

IZOLAŢIE
FONICĂ MĂRITĂ

Tehnologie „I-tec glazing”

CARACTERISTICI

INDIVIDUAL

PANORAMA HX 300

POSIBILITĂŢILE DE DESIGN ALE INTERNORM

DESCHIS. LUMINOS. LIBER.

Designul casei dumneavoastrā este lafel de individual, pe cât
sunteţi dumneavoastră. Lăsaţi în voia gustului dv. să decidă
silul constructiv modern, clasic sau tradiţional şi permiteţi
cāminului dv. să se adapteze individualitāţii dumneavoastră.
Prin alegerea Internorm, vă puteţi asigura că obţineţi ferestrele
perfecte pentru stilul casei dv. Cu posibilităţi aproape nelimitate de design, noi vom răspunde bucuroşi exact la cerinţele
dv.

Geamurile cu deschideri mari, care pot fi complet integrate
în zidărie, creeazā o libertate nelimitată în casa dv. Ele aduc
lumina la interior şi, în acelaşi timp, oferă vedere completă
spre exterior.
Soluţiile inovatoare, cum ar fi rosturile la sticla de geam, acolo
unde tranziţia dintre carourile de sticlă de geam este virtual
invizibilă, oferă multe posibilităţi în arhitectura modernă cu
vitraje la scară largă. Puteţi realiza accente optice cu ferestrele integrate în stilul casei dumneavoastră.

Ferestrele Internorm pot susţine designul căminului dv.
cu o gamă largă de stiluri constructive, care include:
· Clanţe atractive din aluminiu, crom şi alamă
· O multitudine de geamuri, de la Satinato la Linea
· Securitatea geamurilor, ca şi o înaltă izolaţie termică
· Numeroase culori pentru materialul suprafeţelor din PVC,
lemn şi aluminiu
· Sisteme de protecţie împotriva soarelui şi a insectelor

Bucuraţi-vă de o vedere de anvergură:
· Arhitectura cu vitraje fără ramă
· Mediu de viaţă deschis luminos
· Creează libertate nelimitată
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Aspect fără ramă şi conectare tehnologic optimizată a construcţiei

CARACTERISTICI

KS 430 PVC ŞI PVC/ALUMINIU – UŞĂ GLISANTĂ CU RIDICARE

HS 330 LEMN/ALUMINIU – UŞĂ GLISANTĂ CU RIDICARE

Noua uşă glisantă cu ridicare, din PVC sau PVC/aluminiu tipul KS
430 creează camere inundate de lumină şi măreşte căminul dv.,
dincolo de graniţele lui reale. Fără niciun efort, elementele glisante
generoase se pot deschide, pentru a face chiar şi mai mult spaţiu.

Uşa glisantă cu ridicare, din lemn/aluminiu, tipul HS 330, face să
dispară aproape magic graniţele între interior şi exterior. Ea conectează
spaţiul de la interior cu natura înconjurătoare şi creează o nouă
conştientizare a spaţiului.

Modelul KS 430 oferă design modern şi confort excelent, combinate cu o tehnologie de înaltă calitate:

Modelul de uşă HS 330 oferă design unic şi confort excepţional, combinat
cu tehnologie de înaltă calitate:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mai multā lumină, prin geamuri largi
„Soft/lift”- ca standard pentru operare uşoară
Disponibil până la 6500 x 2800 mm
Rame înguste de glisare şi elemente laterale fără rame
Operare facilă a canatului, până la 400 kg în greutate
Economii de cost, prin eficienţă energetică şi de încālzire
Fără pericole la declanşare (accidentală), datorită înālţimii de prag
Culori atractive pentru solicitări individuale de design
Stabililtate mai bună, datorită pragului redus
Vitrajele securizate protejează, la eventualā spargere a sticlei
Se poate combina perfect cu toate celelalte sisteme de ferestre
Internorm.

PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā
(in W/m2K)

Izolatie fonica
(in dB)
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Uw la valoarea de 0.64

pânā la 43

Mai multă lumină, prin geamurile largi
Disponibil până la 11 m lăţime x 3.2 m înălţime
Rame înguste de glisare şi elemente laterale fără rame
Rridicare şi glisare uşoară a canatului până la 400 kg în greutate
Emisie redusă de căldură, datorită vitrajului tripan
Economii de cost, prin eficienţă energetică şi de încălzire
Fără pericole de declanşare (accidentală), datorită înālţimii de prag
Culori atractive, pentru solicitări individuale de design
Stabililtate mai bună, datorită pragului redus al fibrei din sticlă de
geam
· Vitrajele securizate protejează, la spargere a sticlei
· Se poate combina perfect cu toate celelalte sisteme de ferestre
Internorm.

PROPRIETÃŢI
Izolaţie termicā
(in W/m2K)

Izolatie fonica
(in dB)

Uw la valoarea de 0.73

pânā la 40

CARACTERISTICI

COMBINAŢII PERFECTE
FIDEL STILULUI. INDEPENDENT
DE MATERIALE. ASORTAT.

La interiorul fiecărei camere, aveţi posibilitatea de a vă crea o
fereastră conform cerinţelor dumneavoastră – fie din PVC, fie
din lemn.

Cererile privind modelul, eficienţa energetică şi confortul
ferestrelor se măresc cu arhitectura individuală. Funcţia şi
modelul nu sunt în contradicţie cu Internorm. Sistemele din
PVC/aluminiu şi sistemele din lemn /aluminiu se pot combina
perfect.

Aspectul uniform pentru arhitectura fidelă stilului.
Indiferent în ce stil constructiv vă creaţi casa – fie el de
avangardă, modern, elegant, jucăuş sau nemuritor– Internorm vā oferă combinabilitatea perfectă, pentru fiecare din
aceste stiluri în materiale PVC şi lemn.

Acelaşi model pentru afară – alegeţi între PVC sau lemn
pentru înăuntru.
Dacă aţi avea mai degrabă o fereastrā din PVC/aluminiu
baie, din cauza umiditaţii ridicate, totuşi nu v-ar plăcea să vă
lipsească o fereastră din lemn/aluminiu în sufragerie, apoi
puteţi combina aceste două materiale, fără probleme, la Internorm. Modelul ferestrei dv. şi, prin aceasta, modelul exterior al
casei dumneavoastră va rămâne întotdeauna la fel.

Se mai poate combina cu uşi glisante cu ridicare
. Nu trebuie să vă lipsiţi de geamurile mari şi de mai multă
lumină în camerele dv. Vă oferim uşi glisante cu ridicare, în
materialele PVC/aluminiu şi lemn/aluminiu, care se potrivesc
stilului ferestrelor.
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LA EXTERIOR – LA FEL

LA INTERIOR – LA ALEGEREA DV.

Aluminiu

PVC

Lemn

Blindajul din aluminiu la exterior se
adaptează la stilul
constructiv al casei
dumneavoastră.

PVC este durabil,
extrem de usor de îngrijit şi, de asemenea,
perfect potrivit pentru
camere cu umiditate
ridicată, cum ar fi
băile.

Lemnul transmite
caldură, este intim,
asigură o atmosferă
plăcută şi este, de
aceea, perfect potrivit
pentru camere de zi şi
dormitoare.

CARACTERISTICI

IN SIGURANTA CU SECURITATE
RELIABLE. EFFECTIVE. PATENTED.

Securitatea elementelor de
blocare
Toate sistemele de ferestre Internorm sunt echipate cu securitate
standard. Solide, atractive, şi
totuşi discrete; elementele de blocare din proiectare sunt argintii,
împreună cu bolţul hexagonal în
formă de ciupercă din cadrul ferestrei, care blochează fereastra.
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Tehnologie „I-tec glazing”
(Geamuri)
Datorită tehnologiei brevetată de
Internorm, vitrajul nu poate fi scos
prin împingere. Vitrajul este lipit
de jur împrejur în cadrul ferestrei
şi, de aceea, rămâne securizată şi
etanşă. Aproape toate sistemele de
ferestre Internorm sunt echipate cu
aceastā inovaţie I-tec, ca standard

Tehnologie „I-tec
locking”(Blocare)
Tehnologia revoluţionară de blocare
Feroneria ascunsă asigură ca
ferestrele sa nu poată fi scoase din Internorm garantează protecţie
balamale şi servesc la a conferi un maximă. Atunci când blocăm
aspect discret şi usor de curăţat. fereastra, se deschid flapsurile şi
apasă pe toate laturile, direct la
interiorul cadrului. Fereastra nu mai
poate fi urnită din loc.
Feronerie ascunsă

Protectie optima şi de maxima securitate pentru copii sunt cerintele principale care va permit sa va simtiti bine în limita
celor patru pereti ai dv. O contributie considerabila la acest sentiment de confort vine de la ferestre. Va puteti proteja
familia în mod eficient cu tehnologiile sofisticate ale Internorm şi fac dificil pentru intrusi sa aiba acces în casa dumneavoastra.

Securitate în clanţa uşii
Clanţa uşii Secustik, cu ecranare, sigură oferă cea mai mare
securitate. Mecanismul brevetat
de blocare protejează absolut sigur
împotriva mişcārii zăvorului din
afară (standard la ferestrele din
PVC şi PVC/ aluminiu modelul KF
500).

Clanţe-mâner cu zăvor
Clanţele cu zăvor oferă securitate
optimă pentru copii şi protecţie
perfectă anti-efracţie în acelaşi
timp. Fereastra este blocată cu
cheia, sau butonul de apăsare şi nu
se poate deschide, nici din exterior,
nici din interior.

Senzor electronic
Senzorii de blocare conferă fiabilitate şi discreţie, prin aparatura
tehnologică I-tec SmartWindow,
dacă şi la care ferestre sau uşi
vitrate sunt deschise, basculate
sau blocate. Senzorul poate fi şi
cablat, la cerere, şi combinat
apoi cu orice sisteme de alarmă
obişnuite.

Vitraj din sticlă laminată
Spre deosebire de sticla obişnuită
la ferestre, care se despică atunci
când se sparge, sticla laminată nu
se sparge în bucăţi. Foliile rezistente la uzură ţin laolaltă geamurile,
iar sticla rāmâne în tocul ferestrei,
şi astfel pericolul de rănire este
evitat.

CARACTERISTICI

Clanţe pentru uşi
de intrare

KGS01
pātratā
Clanţa-barā
40x1000
2 suporţi

RGS01
rotunda
Clanţa-barā
30x1000
2 suporţi

KGS02
40x1200
2 suporţi

RGS02
30x1200
2 suporţi

KGS03
40x1400
2 suporţi

RGS03
30x1400
2 suporţi

KGS04
40x1600
3 suporţi

RGS04
30x1600
3 suporţi

KGS05
40x1800
3 suporţi

RGS05
30x1800
3 suporţi

KGS06
40x2000
3 suporţi

RGS06
30x2000
3 suporţi

Oţel inoxidabil

Oţel inoxidabil

EGS06
Clanţa-barā
80x1130
Oţel inoxidabil

Clanţe de uşi

MGSE8
Clanţa tip
mâner curea
40x800
MGSE10
Clanţa tip
mâner curea
40x1000

Clanţa G80
p/nr. 36435

Clanţa G80
p/nr. 36404

Clanţa G80
p/nr. 36400

Clanţa Secustik
G80 p/nr. 36431
(only for KF 500)

Clanţa
Standard
aluminiu
natural
p/nr. 33899

Clanţa de
designer,
din oţel
p/nr. 34615

Clanţa de
designer,
albā
p/nr. 33896

Clanţa cu
buton de
apāsat
p/nr. 33885

Clanţa
Amsterdam
aluminiu
natural
p/nr. 36416

Clanţa de
designer
Athinai com/
otel inoxidabil
mat
p/nr. 34596

Clanţa de
designer
Athinai
Alama mata/
aluminiu
oţel
p/nr. 34594

Clanţa de
designer
Bruxelles
alamā
lustruitā/
crom
p/nr. 34590

Clanţa
Dallas
p/nr. 36426

Oţel inoxidabil

SG16
Clanţa încastratā
430x100
Oţel inoxidabil

HS10
Clanţa cu
apāsare
93x400
Oţel inoxidabil

HS32
Clanţa cu
apāsare
118x477
Oţel inoxidabil

SGE03
Clanţa
încastratā
200x700
Aluminiu

BS42
Clanţa cu
apāsare
68x340
Oţel inoxidabil

PD10
Periatā Aluminiu

GD10
Oţel inoxidabil

GD20
Oţel inoxidabil

VD16
Matā, crom

De notat ca nu intotdeauna este disponibila o clanţā pentru toate seriile de uşi. Aveţi la dispozitie mai multe sortimente şi informaţii,
de la partenerul nostru distribuitor al Internorm.
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MGSE6
Clanţa tip
mâner curea
40x600

Clanţa din alamā, Clanţa de designer
cu zāvor
Athinai, alamā
p/nr. 33886
lustruitā
p/nr. 34595

Clanţa G80
p/nr. 36475

Clanţa de
designer
Bruxelles
Crom satinat
p/nr. 34592

Clanţa de
designer
alamā
lustruitā
p/nr. 34597

Clanţa de designer
Bruxelles
alamā lustruita
p/nr. 34591

Clanţa Dallas
p/nr. 36412

Clanţa de designer
Atlanta, alamā
lustruitā
p/nr. 34750

Clanţa Softline
p/nr. 32447

CARACTERISTICI

Suprafete şi CULORI

PARTEA EXTERIOARĂ
A FERESTREI

PLACARE CU ALUMINIU
CULORI STANDARD*

CULORI Hirest***

CULORI HDS**

M916

HM704

HM722

HF916

HF304

HDS01

HDS05

HM113

HM907

HM304

HF113

HF605

HDS02

HDS06

HM735

HM803

HM716

HF735

HFM01

HDS03

HDS07

HM906

HM817

HM605

HF704

HFM 02

HDS04

HDS08

HF716

HFM03

PVC
PVC
Alb

De observat că nu toate culorile sunt disponibile la toate ferestrele.
Datoritā tehnologiei de vopsire şi fabricatie, pot interveni abateri de
la culorile dintre ilustraţiile din această broşură şi produsele originale.
Partenerul dv. de ferestre Internorm [1st] / partenerul de
distribuţie vă poate furniza eşantioane din culorile originale.

HM721

DECOR DIN LEMN
CULORI ****

31
HXC 32
NOU: HXC
CULORI
DURAxal

HF817

HFM05

HDH17
Gri deschis

HDH12
Maro mijloc

HDH14
Maro deschis

HDH13
Maro inchis

HXC 33

HXC 31

HXC 32

HXC 33

HFM22

HFM04

HXC 34

HXC 38

HXT 05

HFM11

HFM14

DECOR METALIC
CULORI
HXT 07

HXS 27

HXS 21

HXS 26

HFM12

HFM21

HFM13

* rezistenţā ridicatā la intermperii, cu excepţia M916 (calitatea faţadei).
** aspect intens de culoare, deşi sunt posibile toleranţe la culori.
*** un înveliş pudrā de mare rezistenţā la intemperii se utilizeazā pentru versiunile de
suprafaţā HM culoare standard de mare rezistenţā la intemperii) HF (structura finā
de mare rezistenţā la intemperii), HFM (structura metalicā de mare rezistenţā la
intemperii), şi HDH (culoare decor lemn de mare rezistenţā la intemperii).
**** HDH CULORI cu aspect vibrant de lemn finisate manual, cu înveliş pe structur
rezistenţā, desi sunt posibile toleranţe de culori.
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CULORI SPECIALE
O varietate în posibilităţile de design se oferă cu gama de culori Internorm RAL
(calitate faţadă) Acestea sunt CULORI disponibile pentru blindajele de la exterior şi
lemn la interior.

DM01
Verde inchis

DM02
Gri

DM03
Gri inchis

OŢEL INOXIDABIL
CULORI
EL01
Oţel inoxidabil
de aspect mat

EL02
Oţel inoxidabil
Cu aspect
lucios

CARACTERISTICI

VEDERE A FERESTREI LA INTERIOR
PVC
FOLIE DECOR
PVC
Alb

Alb

Stejar auriu **

Alb rem***

Gri inchis*

LUMINOS**

* Disponibil la KF 500, KF 410 şi KV 440 în modelele „studio” şi „home pure”
** Disponibil la KF 410, KF 200 şi KV 440 în modelele „home soft” şi „ambiente”
*** Doar cu KF 200

LEMN
CULOARE STANDARD MOLID, LĂCUIT
FI500

FI501

FI502

FI508

FI509

FI510

FI503

FI505

FI506

FI507

VITRAJE
INTERNORM – CEL MAI MARE FABRICANT DE
STICLĂ DE GEAM IZOLANTĂ DIN AUSTRIA

CULOARE STANDARD
MOLID, OPAC
FI916

Toată sticla de geam izolantă şi securizată (prin călire) care
se adaptează la produsele Internorm vine din producţia
proprie. Noi promovăm în mod independent progresul şi
urmărim să satisfacem tendinţa pentru soluţii de geamuri
inovatoare şi de înaltā izolaţie termică.

CULOARE STANDARD
LARICE, LĂCUIT
LA600

LA601

LA602

Geamuri cu izolaţie termică
Se utilizează învelişuri metalice preţioase, extrem de subţiri
şi gaze rare, ca argon sau kripton, în cavitatea dintre foile
de sticlă şi acestea asigură izolaţie termică perfectă.
Alegeţi tripla izolaţie termică la geamuri, în loc de geamurile duble şi puteţi planifica până la 40 % mai multe zone de
geam cu aceleaşi costuri de încălzire.

CULORI HF 410 – în plus faţă de culorile disponibile standard pentru lemn
FRASIN
EI703

EI701

EI702

EI700

EI704

ES800

LARICE
LA603

NUC

(simbolic)

Valoare U cu pierdere de căldură

NU400

NOU!

NOU: Chiar şi tipurile de lemn nefolosite în mod obişnuit la construcţia ferestrelor se pot utiliza pentru ferestrele din lemn/
aluminiu HF 410, ca şi la uşile glisante din lemn/ aluminiu HS 330.
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Înveliş special SolarXPlus

SolarXPlus

Noul tip de învelişuri pentru sticla de geam lasă mai multā
lumină şi energie la interiorul casei dv. decât alte geamuri
speciale. Aceasta conferă spaţiilor dv. de locuit chiar şi
mai multă lumină, oferă, de asemenea, o excelentă izolaţie
termică. Pierderea de căldură este astfel minimă şi vă
puteţi bucura chiar de şi mai multă lumină de zi – un beneficiu cheie, în special pe timp de iarnă.months.

Câştig de energie
solară - valoare
g

EXTERIOR

INTERIOR

CARACTERISTICI

UŞI SECUNDARE DE INTRARE

Jaluzele veneţiene

Jaluzele interioare

Rulouri aplicate

Plase rulou contra insectelor

Rulouri aplicate
(cutie rotundă)

Plase fixe contra insectelor

Mini rulouri suprapuse

Plase glisante contra insectelor

Fereastra cu jaluzele integrate

Uşile secundare de intrare servesc la închiderea unor camere nefolosite (de ex. garaj, încăperi depozit din subsol,
etc.).
Statistica curentă arată că intruşii îşi creaza acces predominant într-o casă, prin intrările laterale. Este, de aceea, foarte important să avem în vedere caracteristici relevante de securitate – Internorm oferă diferite sisteme de securitate, la
cerere.
Uşile secundare de intrare sunt disponibile în lemn/aluminiu, aluminiu şi PVC şi oferă o gamă largă de posibilităţi de
design individual.

LEMN/ALUMINIU

ALUMINIU

PVC

HF 210

AT 150

KF 405

HF 310

AT 150

KF 200

Obloane de ferestre

PROTECŢIE CONTRA
SOARELUI ŞI INSECTELOR
COMBINABIL. INTEGRAT. MULTE VARIAŢII.
Sistemele de protectie contra soarelui şi insectelor completează ferestrele, într-o unitate funcţională şi susţin designul faţadei casei. Combinaţi produsele dv. de protectie solară cu tehnologia „I-tec SmartWindow” şi bucuraţivā de confortul funcţiilor automatizate, ca şi de comandarea comodă de la smartfone sau tabletă.
Ferestrele cu jaluzele integrate: protecţia la soare şi intimitate este integrată între panourile de geamuri –
alegeţi dintre jaluzele, jaluzele veneţiene sau transperantele Duette ®, la cerere, cu umbrire auto-suficientă
energetic (tehnologia „I-tec shading”).
Jaluzele veneţiene: control optim şi direcţionare a luminii şi căldurii prin lamelele reglabile, la cerere, cu ghidaj
al luminii de zi tipul RETROLux. Se pot combina cu protecţia contra insectelor.
Ataşament de jaluzele veneţiene: control optim şi direcţionare a luminii şi căldurii prin lamelele reglabile. Se
pot combina cu protecţia contra insectelor.
Rulouri aplicate şi mini –rulouri suprapuse: livrate separat, sau complet echipate la fereastrā. Se pot combina
cu protecţia contra insectelor
Protecţie contra insectelor: plasā fixă, batantă, glisantă sau rulou.
Obloane la ferestre: din aluminiu, cu multe posibilităţi de design. Se pot combina cu protectia contra insectelor.
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IZOLAŢIE TERMICĀ ŞI REDUCERE A ZGOMOTELOR

Dobratsch summit house 2,143 m, Transform Architekten ZT-GmbH, Architekt DI Günter Weratschnig

IZOLAŢIE TERMICĂ

REDUCEREA ZGOMOTELOR

EFICIENTĂ ENERGETIC.
PRIMITOARE. CALDĂ.

CALM. CONFORTABIL. LINIŞTIT.

Sistemele de ferestre de mare izolaţie termică asigură
confort şi căldură între cei patru pereţi ai dv. Conectate cu
un înveliş special de folosire a radiaţiei solare, ele devin, în
mod virtual, libere de încălzire suplimentară.
Deoarece o clādire pierde aproximativ 25 la 30 % din energia sa prin ferestre, izolaţia termicā a ferestrelor este deosebit de importantā. Printr-o planificare atentā, poziţionare
corectā a zonelor de ferestre (zone de ferestre mari, cu
faţa spre sud), poate fi influenţat în mod pozitiv echilibrul
energetic al clādirii.
Izolaţia termicā a ferestrei depinde de materialul cadrului, al sticlei de geam izolante şi de etanşarea ferestrelor.
Parametrul capabilitāţii izolante al ferestrei este valoarea U.
Cu cât valoarea este mai micā, cu atât izolaţia termicā este
mai bunā. Caracteristici suplimentare, cum ar fi rulourile şi
obloanele/jaluzelele la ferestre pot îmbunātāţi valoarea U.
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Acoperişul sau plafonul de
25 – 30 %
Ferestre
25 – 30 %

Pereţi exteriori
25 – 30 %
Plafonul subsolului
10 – 20 %
Posibile pierderi globale de căldură ale unei clădiri prost izolate

Interferenţa zgomotelor este neplăcută şi poate să afecteze în mod negativ corpul uman, la intensitate şi durată.
Zgomotul este perceput prin urechea umană şi trece la
creier.

VOLUM
10 dB
20 dB

EFECT ZGOMOT
foarte liniştit

30 dB
Reducerea zgomotelor la o fereastră se măsoară în decibeli. Cu cât valoarea lor este mai mare, cu atât mai bună
trebuie sā fie reducerea zgomotelor. Reducerea zgomotelor stabileşte cât de multā energie fonică din energia
fonica iniţială este permis să treacă. La o izolaţie de 10
dB, trece 1/10 din energia iniţială fonicā, la 20 Db, 1/100,
iar la 30 dB, 1/1000 etc. Oamenii percep o reducere de 10
dB, ca înjumătătire a zgomotului. Reducerea zgomotelor
unei ferestre depinde de materialul ramei, geamul izolant,
etanşeitatea ferestrei şi conexiunile de construcţie.

40 dB

70 dB
80 dB
90 dB

120 dB
> 150 dB

foşnet de frunze, ticăitul ceasului
discuţie liniştită
stradă liniştită, păsări

tare
foarte tare

100 dB
110 dB

poţi auzi musca (auzi ac căzând)
şoaptele

liniştit

50 dB
60 dB

TIP DE SUNET

discuţii, radio
cu glas tare, stradă
trafic greu
ţipete, huiduieli
fierăstrău circular

insuportabil

ciocan pneumatic
avion cu reacţie
explozie, rachetă

GARANŢII ŞI CERTIFICATE

GARANŢII

CERTIFICĂRILE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE CONFIRMĂ
ÎNALTA CALITATE A PRODUSELOR NOASTRE.

VĂ GARANTĂM MULŢI ANI ÎN CARE VĂ VEŢI BUCURA
DE FERESTRELE NOASTRE INTERNORM.
Ca marcă comercială de ferestre, lider în Europa şi cu cea mai largă activitate la nivel internaţional, Internorm are în
spate peste 85 de ani de experienţă în a impune tendinţe pentru soluţiile de ferestre şi uşi de o excepţională fiabilitate şi
longevitate. Aceasta v-o putem garanta.

Garanţie

10
ANI

Cunoştinţele noastre tehnologice („know-how”-ul nostru) vă conferă siguranţa că primiţi cele mai bune servicii pentru banii
dumneavoastră. Facilitātile de producţie cele mai moderne şi controalele de calitate cele mai stricte asigură calitatea care
fixează standarde peste tot în Europa. Premiile de la institute de testare independentă din întreaga Europă confirmă acest
fapt.

· Garanţie de rezistenţă la intemperii, decolorării nefireşti şi a fisurării suprafeţelor
ferestrelor şi uşilor cu profile albe din plastic, cu excepţia îmbinărilor colţurilor.
· Garanţie de rezistenţă la intemperii, decolorării nefireşti şi a fisurării suprafeţelor
ferestrelor şi uşilor cu profile albe din plastic acoperite cu folie, cu excepţia
îmbinărilor colţurilor.
· Garanţie împotriva decolorării nefireşti şi a fisurării suprafeţelor ferestrelor şi
uşilor eloxate şi vopsite cu pulbere.

Emblema statului
Austria

Eticheta de calitate
din Austria

Certificare CE

Institutul de tehnologie
a ferestrelor din
Rosenheim

TÜV

Premiul Plus X

· Garanţie împotriva aburirii dintre straturile geamurilor termopan.
· Garanţie pentru funcţiile compozitului format din lemn, spumă termo ă şi profil
din aluminiu în cazul tuturor sistemelor de ferestre Internorm din lemn/aluminiu,
dacă au fost respectate indicaţiile Internorm de montare şi întreţinere.
· Garanţie pentru lipirea şi izolarea geamurilor termopan în cazul tuturor sistemelor
de ferestre Internorm din lemn/aluminiu, dacă au fost respectate indicaţiile Internorm de montare şi întreţinere.

Etanşāri de calitate RAL

Ministerul Federal
pentru Trafic, Inovaţii
şi Tehnologie

Universitatea Tehnicā
din Graz

Certificat Minergie®

· Garantie pentru baghetele de divizare lipite pe vitraje.

Garanţie

5
ANI

Garanţie

3
ANI

· Garanţia mânerelor de uşă cu înveliş PVD contra coroziunii, dacă nu există defecte mecanice.
· Garanţie împotriva decolorării nefireşti şi a fisurării suprafeţelor panourilor de uşă.
Nu există garanţie pentru modificările optice de suprafaţă datorate impurităţilor.

Societatea austriacā
de simulāri de
mediu

Certificat de gestionare
durabilā a pādurilor

Certificat KlimaHaus

Energy Globe
(Projekt Schiestlhaus)

· Garanţie de rezistenţă la intemperii, decolorării nefireşti şi fisurării suprafeţei
profilelor jaluzelelor din plastic.
· Garanţie împotriva decolorării nefireşti şi fisurării suprafeţelor profilelor obloanelor
rulante din aluminiu eloxate sau vopsite cu pulbere.
· Garanţie de funcţionare a feroneriei ferestrelor şi uşilor, în cazul respectării prevederilor Internorm de montare şi întreţinere.

30
ANI

În afara celor de mai sus, Internorm asigură garanţie asupra faptului, că specialiştii
noştri pot aduce produsele Internorm din nou într-o stare în care funcţionarea lor
completă să fie asigurată până la 30 de ani (piese originale nu sunt obligatorii).
Acest lucru este valabil doar cu condiţia ca structura tocului (toc şi canaturi) să
nu sufere deteriorări. Perioada de 30 de ani începe din data fabricaţiei. Aceste
prestaţii, materiale, timp de lucru, etc. necesare pentru menţinerea funcţionării vor fi
facturate conform raporturilor de cheltuieli aflate in vigoare.

EXTRAS DIN GARANŢII:
Întreaga formulare a condiţiilor de garanţie, cerinţele prealabile pentru aplicarea garanţiei şi ceea ce trebuie să faceţi in cazul unei reclamaţii, le puteţi găsi în Manualul
Internorm pentru mentenanţă, îngrijire şi garanţii. Veţi primi această broşură, atunci când se livrează produsele Internom la dv. În plus, se poate obţine de la orice partener
de ferestre Internorm [1st] / partener de distribuţie de ferestre Internorm.
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