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POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA

Wyjątkowe okna i drzwi.

Nowe okno PCV i PCV-aluminiowe KF 510  
dla maksymalnego bezpieczeństwa w Twoim domu.
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Poczucie bezpieczeństwa!
NOWE OKNO KF 510 ZAPEWNIA 

MAKSYMALNE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
– POCZUJ SIĘ DOBRZE W SWOIM DOMU!

Twoje bezpieczeństwo i  maksymalny komfort mieszkania są dla 
nas ważne! Dlatego nasze nowe okno KF 510 łączy w sobie inno-
wacyjną technologię i  purystyczny design. W  skrzydle okiennym 
kryje się rewolucyjne ryglowanie I-tec Secure, które dzięki opaten-
towanemu mechanizmowi zapewnia maksymalne bezpieczeństwo 
w Twoim domu. Duża powierzchnia szkła, możliwa dzięki wąskiej 
ramie tego okna, podkreśla prostą, nowoczesną architekturę domu 
i  wpuszcza jeszcze więcej światła dziennego do pomieszczeń. 
Szyby premium z  powłoką ECLAZ® w  standardzie odczuwalnie 
zwiększą komfort mieszkania we własnych czterech ścianach.

· Wąska rama podkreślająca krawędzie

· Minimalizm dzięki rezygnacji z listwy przyszybowej po wewnętrznej stronie skrzydła okiennego

· Brak widocznych elementów ryglujących w ramie ościeżnicy - cały mechanizm w skrzydle

PURYSTYCZNA STYLISTYKA

· Szyby z powłoką premium ECLAZ® w standardzie

· Więcej światła dziennego dzięki większej powierzchni szkła

· Najlepsza izolacyjność cieplna dzięki równomiernemu wypełnieniu komory profilu na całym 
obwodzie w technologii I-tec Insulation

· Łatwe czyszczenie dzięki klapom zamykającym całkowicie zintegrowanym w skrzydle 

MAKSYMALNY KOMFORT MIESZKANIA

· Bezkonkurencyjny system ryglowania I-tec Secure w standardzie

· Dostępne w wysokiej klasie odporności na włamanie RC3

· Technologia Oszklenia I-tec z przyklejeniem szyby ze szkła izolacyjnego na całym obwodzie 
zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w standardzie

INNOWACYJNE BEZPIECZEŃSTWO
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BEZPIECZEŃSTWO  

DO KLASY RC3

Innowacyjne bezpieczeństwo 
DLA MNIE I MOJEGO DOMU.

Dzięki bezkonkurencyjnemu ryglowaniu I-tec Secure możesz mieć 
pewność, że Twoje okna zapewniają niezawodną ochronę. Za-
miast czopów ryglujących, to zasuwki odpowiedzialne są za pre-
cyzyjne zaryglowanie skrzydła okiennego wraz z ramą. Wyważenie 
okna jest praktycznie niemożliwe. I-tec Secure zintegrowane 
jest standardowo w nowym oknie KF 510 i pozwala uzyskać 
bezpieczeństwo do klasy RC3.

Dzięki I-tec Secure zyskujesz:
· Doskonałe bezpieczeństwo dzięki zintegrowanym zasuwkom
· I-tec Secure możliwe jest w wersji RC3
· Wyważenie okna jest praktycznie niemożliwe
· Elegancki wygląd z uwagi na ukrycie elementów zamykających
· Łatwe czyszczenie i pielęgnacja
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SMUKŁA 
RAMA

zapewnia prosty  

i nowoczesny design

W mieszkaniu, w którym czujesz się dobrze, dużą rolę odgrywa wygląd okien. Smukłe 
ramy nowego okna KF 510 połączone z prostym i kanciastym wyglądem tworzą pod-
stawy nowoczesnej architektury. Wąska rama bez listwy przyszybowej po wewnętrznej 
stronie zostawia więcej miejsca na szkło, a tym samym zapewnia dobre przenikanie 
światła do pomieszczeń i otwarty widok na zewnątrz.

Okno dostępne jest w wersji PCV lub PCV-aluminiowej w różnych wariantach kolory-
stycznych wewnątrz i na zewnątrz. Bez względu na to, w jakim wariancie – klasycznym 
białym PCV czy z osłoną aluminiową odporną na warunki atmosferyczne, okno KF 510 
dzięki swojemu purystycznemu wyglądowi ze smukłą ramą wpisuje się w ponadcza-
sowe trendy architektoniczne.

Purystyczna stylistyka 
OKNO O WĄSKIEJ RAMIE ZAPEWNIA 

NOWOCZESNY DESIGN I POMIESZCZENIA  
PEŁNE ŚWIATŁA W TWOIM DOMU
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Teraz w standardzie dla okna KF 510
Więcej naturalnego światła dziennego w pomieszczeniach dla większego komfortu, 
zdrowia i dobrego samopoczucia w domu – okno KF 510 oferuje to już w standar-
dzie, dzięki wąskiej ramie i szybom premium z powłoką ECLAZ®. Szyba ta przepusz-
cza jeszcze więcej światła niebieskiego niż standardowe szkło izolacyjne i zapewnia 
odczuwalnie więcej światła dziennego w pomieszczeniach. A dzięki temu będziesz 
nie tylko zdrowy i szczęśliwy, lecz również mądry, piękny i nieco bogatszy.

Zapewni Ci zdrowie!
Udowodniono, że światło dzienne ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Więcej 
naturalnego światła w naszych pomieszczeniach sprawia więc, że jesteśmy zdrowsi 
i poprawia nasze samopoczucie. 

Zapewni Ci mądrość!
Naukowcy udowodnili, że światło dzienne ma pozytywny wpływ na naszą produk-
tywność i koncentrację. U dzieci może zwiększyć przyswajanie wiedzy nawet o 15 %. 

Zapewni Ci szczęście!
Aby utrzymać wysoki poziom „hormonów szczęścia” w naszym organizmie, koniecz-
ne jest zrównoważone spektrum wszystkich częstotliwości światła, które są istotne 
dla naszego funkcjonowania. Oznacza to pozytywny nastrój i więcej energii dzięki 
większej ilości światła dziennego.

Zapewni Ci piękny wygląd!
Szyby z powłoką ECLAZ® wpuszczają do pomieszczenia więcej światła niebieskiego. 
Pobudza to nasz metabolizm, a to z kolei zapewnia promienny, młody wygląd!

Zapewni Ci oszczędności!
Potrójne oszklenia, które dzisiaj montowane są w większości okien, mają wysokie 
właściwości termoizolacyjne i  zapewniają ciepło i  przytulność w pomieszczeniach. 
Okna z powłoką ECLAZ® pomagają uzyskać więcej światła dziennego w pomiesz-
czeniu, a  tym samym korzystać z dodatkowej energii słonecznej. To specjalnie za-
projektowane szkło izolacyjne ma ponadto świetną przepuszczalność energii. A więc 
– jest podwójnie energooszczędne. Nie tylko przyjazne dla środowiska, lecz również 
dla domowego budżetu.

Maksymalny komfort mieszkania
WIĘCEJ ŚWIATŁA DZIENNEGO  

W TWOIM DOMU.

ECLAZ®

Najlepsza szyba 

termoizolacyjna Internorm.  

Teraz w standardzie w 

nowym oknie KF 510.
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KF 510
OKNA PCV I PCV-ALUMINIOWE

Przyklejenie szyby na całym obwodzie 
do okna zapewnia doskonałą stabilność 

i odporność na włamanie.

Granulat izolacyjny równomiernie wypełnia 
komory wewnętrzne i tym samym 

poprawia izolacyjność.

W pełni zintegrowany system ryglowania 
I-tec Secure zapewnia nie tylko 

maksymalne bezpieczeństwo, ale także 
łatwe czyszczenie.

home pure

Kanciasty design skrzydeł i ram idealnie 
pasuje do stylu home pure w nowoczesnej 

i purystycznej architekturze.

Szyby premium z powłoką ECLAZ®: To szkło izola-
cyjne zapewnia zwiększoną efektywność energe-
tyczną i doskonałą izolacyjność cieplną. Dodatko-
wa zaleta: również jako potrójna szyba izolacyjna 
maksymalnie przepuszcza światło i wypełnia każde 
pomieszczenie naturalnym światłem dziennym.

Szczególnie smukłe i nowoczesne dzięki niewiel-
kiej wysokości ramy – większa powierzchnia szkła 
zapewnia maksymalny dopływ światła i komfort 
mieszkania.

Trwała i łatwa w pielęgnacji zewnętrzna nakładka 
aluminiowa dostępna jest w różnych kolorach 
w zależności od indywidualnych upodobań. 
Natomiast w wersji PCV bez nakładki okno 
dostępne jest w kolorze bieli.

Izolacja cieplna   do Uw = 0,63 W/(m2K)

Izolacja dźwiękowa  do 46 dB

Bezpieczeństwo   RC3, RC2, RC2N

Ryglowanie   w pełni zintegrowane

Głębokość profilu   90/93 mm

Oszklenie
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Nowe okno KF 510 od 
Internorm pozwala nam 
każdego dnia poczuć na 
nowo, że jesteśmy w domu.
Otto Seyrl, właściciel

Poczuj się jak w domu.
ISABELLA I OTTO UZYSKALI TO DZIĘKI  
NOWYM OKNOM KF 510.

Prosty styl w połączeniu z zaawansowaną technologią – to przekonało 
rodzinę Seyrl do nowych okien KF 510 od Internorm. Wąska rama 
okna pozwala na większą powierzchnię szkła, a dzięki temu do po-
mieszczeń dostaje się więcej światła. Dużo światła daje jedyny w swo-
im rodzaju komfort mieszkania i  sprawia, że dom rodziny Seyrl jest 
miejscem, gdzie wszyscy dobrze się czują. Isabella Seyrl w  swoim 
domu szczególnie ceni design i komfort: „Zawsze ważne dla nas było, 
aby wpuścić do pomieszczeń dużo światła i w  ten sposób zaprosić 
do domu naturę. Siedzimy w domu, a dzięki dużym szybom mimo to 
mamy uczucie, że jesteśmy połączeni z dworem – to dla nas prawdzi-
wy komfort mieszkania!”

Ponadto zintegrowany standardowo w  oknie KF 510 system ryglowania I-tec Secure zapewnia najwyższy poziom bezpie-
czeństwa w każdym domu. Zamiast czopów ryglujących, to zasuwki odpowiedzialne są za precyzyjne zaryglowanie skrzydła 
okiennego wraz z ramą. Wyważenie okna jest praktycznie niemożliwe. „Mieszkamy nieco na uboczu, a mimo to technologia 
ryglowania I-tec Secure daje nam absolutne poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu jeszcze bardziej możemy cieszyć się na-
szym domem”, mówi zachwycony Otto Seyrl.
„Nasi partnerzy Internorm doskonale doradzili nam we wszystkich tych kwestiach. Zależało nam na tym, aby otrzymać wyja-
śnienia, które pozwolą nam wszystko zrozumieć – i tutaj poziom obsługi znacznie przekroczył nasze oczekiwania”, opowiada 
Isabella Seyrl o spotkaniach z doradcami w salonie Internorm. Dla Otte Seyrl czynnikiem decydującym była przede wszystkim 
wiarygodność profesjonalnego partnera: „Zaoferowano nam kompleksowy pakiet, począwszy od planowania, poprzez do-
radztwo, aż do montażu okien. Ponieważ nie mieliśmy zbyt dużo doświadczenia w temacie budowy domu, zależało nam na 
tym, aby mieć partnera godnego zaufania. U partnera dystrybucyjnego Internorm od pierwszej chwili czuliśmy się komfortowo, 
otrzymaliśmy fachowe doradztwo i pomoc.”
„Wysoka jakość życia oznacza dla nas również dobre samopoczucie w naszym domu – a tutaj istotną rolę odgrywają okna, 
które dzięki swojej stylistyce idealnie wpasowują się do pomieszczenia. Poza tym sprawiają, że nasze pokoje są jasne i wypeł-
nione światłem dziennym, co zachwyca nie tylko nas, ale też naszych gości. To właśnie tworzy poczucie bycia w domu, które 
towarzyszy nam każdego dnia”, mówi zgodnie para.

Skanuj kod, aby przeczytać 

ca łą historię domu. 



14 15

KOLORY ZEWNĘTRZNE
Maksymalna indywidualność dzięki rozmaitym 

kombinacjom kolorów: Paleta kolorów osłony 

aluminiowej dla okna KF 510 sięga od wyrazistego 

koloru stali szlachetnej, poprzez delikatny szary 

kwarcowy, aż po stylowy antracyt.

EL02 HM739 HM716

OSŁONY PRZECIWSŁO-
NECZNE I MOSKITIERY
Różne położenia lameli żaluzji zewnętrznych spra-

wiają, że elewacja może co chwilę wyglądać inaczej. 

W zależności od potrzeb kierują światło do wewnątrz 

pomieszczenia. Żaluzje zewnętrzne oraz rolety można 

też doskonale połączyć z moskitierami.

KOLORY WEWNĘTRZNE
KF 510: nowoczesne okno w eleganckich kolorach. 

Biały jest elegancki, jasny i przyjazny. Ciemny szary 

jest szczególnie popularny w połączeniu z drew-

nianymi podłogami i betonowymi ścianami, ale rów-

nież w przypadku spójnej koncepcji kolorystycznej. 

UCHWYTY WEWNĘTRZNE
Proste, kanciaste klamki idealnie pasują do pro-

stego kształtu okna. Mimo kantów dobrze leżą 

w dłoni. Nowe klamki Secustik® w palecie produk-

tów Internorm dodają jeszcze więcej stylu Twoim 

wnętrzom.

Biały Ciemnoszary

Widok z zewnątrz
Wąskie ramy zapewniają maksymalną ilość światła – okno KF 510 zachwyca kanciastym designem  

i dostępne jest w różnych wariantach.

Widok od wewnątrz
Kanciaste skrzydło nowego okna KF 510 idealnie wpasowuje się w proste struktury nowoczesnej  

architektury wnętrz. Proste klamki okienne i rozety podkreślają minimalistyczny wygląd okien.
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ODDZIAŁY
POLSKA
IFTM Group Sp. z o.o.

Showroom Warszawa
ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa

Showroom Katowice
Ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

Showroom Gdańsk
Ul. Kartuska 214
80-112 Gdańsk

KONTAKT
Infolinia: 801 88 99 87
E-mail: biuro@internorm.com.pl
www.internorm.com.pl

NASI PARTNERZY
FIRMA OKNAR
Showroom Wrocław
Ul. Grabiszyńska 212/U8
53-235 Wrocław
E-mail: kontakt@oknar-internorm.pl

FIRMA BEMARES
Showroom Rzeszów
Ul. Krakowska 12B
31-111 Rzeszów
E-mail: internorm@bemares.pl

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje 
dotyczące okien Internorm.

Infolinia: 801 889 987

www.internorm.com


