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Wyjątkowe okna i drzwi.

POCZUCIE 
RÓWNOWAGI

Nowe okno drewniano-aluminiowe HF 510  
tworzy poczucie harmonii w Twoim domu.
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Bezpiecznie w Twoim domu!
NOWE OKNO HF 510, DZIĘKI NATURALNOŚCI DREWNA 
I WIĘKSZYM POWIERZCHNIOM SZKLANYM, SPRAWIA,
ŻE W DOMU CZUJESZ WOLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO! 

Naturalny materiał budowlany, jakim jest drewno, wprowadza do każ-
dego pomieszczenia poczucie bezpieczeństwa, naturalność i komfort 
mieszkania. W połączeniu z zewnętrzną osłoną aluminiową pozwala 
uzyskać doskonałe właściwości izolacyjne i  wysoką odporność na 
czynniki atmosferyczne. Dzięki indywidualnym rozwiązaniom w  za-
kresie doboru kolorystyki i powierzchni wymarzone mieszkanie staje 
się rzeczywistością. Idealnie łączy się z innymi produktami Internorm. 
Wąskie ramy nowego okna są zgodne z  najwyższymi standardami 
projektowania. Purystyczne, nowoczesne i eleganckie – nowe alumi-
niowo-drewniane okno HF 510 od Internorm.

· Więcej światła dziennego dla zdrowego klimatu i lepszego 
samopoczucia w pomieszczeniach

· Doskonała izolacja cieplna oraz nakładka aluminiowa odporna 
na czynniki atmosferyczne

· Szyby termoizolacyjne w technologii ECLAZ® w standardzie dla 
zapewnienia jeszcze większego komfortu mieszkania

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

· Maksymalna swoboda projektowania dzięki szerokiej ofercie 
kolorystycznej, różnym kolorom drewna i wyborowi klamek

· Możliwość łączenia z oknami PCV-aluminiowymi dzięki 
jednolitej stylistyce po stronie zewnętrznej

MIESZKANIE MARZEŃ O INDYWIDUALNYM STYLU 

· Wąska rama zapewnia więcej światła w pomieszczeniu

· Purystyczna i nowoczesna stylistyka połączona z urzekającym 
naturalnym wyglądem drewna

PURYSTYCZNA STYLISTYKA
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Ciepło, przytulność i naturalność – tym właśnie urzeka nas naturalne drewno we wła-
snych czterech ścianach. Drewno jest nie tylko stabilne i posiada dobre właściwo-
ści izolacyjne, lecz zapewnia również naturalny klimat w pomieszczeniu. Nowe okno 
drewniano-aluminiowe HF 510 wprowadzi naturę do Twojego domu.

Internorm oferuje okna drewniano-aluminiowe od wiodącego producenta W Austrii – 
wykonane z najwyższą rzemieślniczą dbałością i spełniające najbardziej restrykcyjne 
kryteria jakościowe. Konstrukcja z drewna, pianki termicznej i szyby przyklejanej na 
całym obwodzie gwarantuje, że ciepło z  ogrzewania pozostanie wewnątrz, a  letni 
upał na zewnątrz. Optymalna izolacja cieplna oraz więcej światła w pomieszczeniach 
dzięki smukłej ramie wyraźnie zwiększą Twój komfort życia i wygodę.

Szyby premium z powłoką ECLAZ® zapewniające jeszcze więcej naturalnego światła 
w pomieszczeniach to już standard dla wszystkich okien w ofercie Internorm. Szyba 
ta przepuszcza jeszcze więcej światła niebieskiego i  zapewnia odczuwalnie więcej 
światła dziennego – nawet w przypadku potrójnej szyby izolacyjnej. Dzięki temu po-
mieszczenia są jeszcze jaśniejsze i bardziej przyjazne, przy równoczesnym zachowa-
niu doskonałej izolacji i zwiększonej efektywności energetycznej.

Naturalnie dobre samopoczucie
KOMFORT MIESZKANIA DZIĘKI NATURALNYM 

MATERIAŁOM I WIĘKSZEJ ILOŚCI
ŚWIATŁA DZIENNEGO W MOIM DOMU.

ECLAZ®

Najlepsza szyba termoizolacyjna 

od Internorm.  

Teraz w standardzie w nowym 

oknie HF 510.
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Wąskie ramy okna HF 510 sprawiają, że nawet małe pomieszczenia stają się jasne i  przyjazne. To drewniano-aluminiowe 
okno, zarówno w  formie jedno- i dwuskrzydłowej, jak również jako drzwi balkonowe, idealnie pasuje do minimalistycznego 
stylu mieszkania i urządzania wnętrz. Większe szyby dzięki węższym ramom wpuszczają więcej światła do pomieszczeń, co 
zapewnia większy komfort mieszkania.

W nowoczesnych drewniano-aluminiowych oknach HF 510 ten materiał przeżywa teraz swój renesans i sprawia, że marzenia 
o nowoczesnym mieszkaniu stają się rzeczywistością. Przytulna wewnętrzna strona z drewna została połączona z aluminiową 
osłoną zewnętrzną, odporną na czynniki atmosferyczne i wysoce termoizolacyjnym wypełnieniem z pianki termicznej. Rdzeń 
okna stanowi nasz I-tec Core – gwarantujący najwyższą stabilność i wytrzymałość. Chociaż nasze okna produkowane są 
z takiego samego drewna, każde z nich to prawdziwy unikat – z subtelnie widocznymi słojami i ręcznym wykończeniem. Ży-
wotność drewna jest widoczna i odczuwalna. Doskonała jakość i naturalne piękno to jego najważniejsze cechy.

Purystyczna stylistyka 
NATURALNE DREWNO TWORZĄCE  

WĄSKĄ RAMĘ – WYJĄTKOWY  
STYL DLA TWOJEGO DOMU.

SMUKŁA 
FORMA

Węższa rama,  

za to więcej szkła
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PCV
Tworzywo PCV jest trwałe 
i wyjątkowo łatwe w pielęgnacji, 
dzięki czemu doskonale nadaje 
się do pomieszczeń o dużej 
wilgotności powietrza, takich 
jak łazienki.

DREWNO
Drewno zapewnia ciepło i poczucie 
bezpieczeństwa oraz tworzy 
przyjemną atmosferę w mieszkaniu. 
Dlatego też okno HF 510 idealnie 
nadaje się do salonów i sypialni.

DRZWI 
WEJŚCIOWE
Również w przypadku drzwi masz 
szeroki wybór. Drzwi wejściowe od 
Internorm dostępne są w wersji z 
aluminum i drewniano-aluminiowej, 
a w formie zlicowanej, kanciastej 
lub wyprofilowanej.

DRZWI PODNOSZONO 
-PRZESUWNE

Nie rezygnuj z dużych przeszkleń i lepszego 
doświetlenia pomieszczeń. Nasze drewniano-

aluminiowe drzwi podnoszono-przesuwne 
idealnie łączą się z oknami HF 510.

Drewniano-aluminiowe okno HF 510 idealnie łączy się z naszym oknem PCV-alum-
iniowym KF 510. Aluminiowa osłona może wyglądać tak samo, co zapewni spójny 
wygląd zewnętrznej fasady. Jeśli chcesz zastosować w łazienkach lub w innych po-
mieszczeniach na przykład okna PCV-aluminiowe, Internorm oferuje tutaj doskonałe 
możliwości kombinacji.

Również jeśli chodzi o  kolorystykę, możesz dostosować nasze produkty do indy-
widualnych preferencji. Od koloru osłony, poprzez drewno ramy aż do uchwytów – 
masz wiele możliwości, aby spełnić marzenia o swoim domu. Wybór rodzaju drewna 
dla ramy okien zależy w dużym stopniu od indywidualnych upodobań. Oprócz drew-
na świerkowego i modrzewiowego oferujemy również takie gatunki jak dąb, jesion 
i orzech. Możesz wybrać je w wielu kolorach.

Mieszkanie marzeń 
o indywidualnym stylu

WIELE MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA 
UMOŻLIWIA INDYWIDUALNĄ 

KONFIGURACJĘ TWOJEGO DOMU.
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HF 510
OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE

Przyklejenie szyby na całym obwodzie 
do okna zapewnia doskonałą stabilność 

i odporność na włamanie.

Rdzeń I-tec Core sprawia, że okna te są 
szczególnie wytrzymałe i odporne na 

uszkodzenia, co umożliwia stosowanie 
bardzo dużych powierzchni okiennych.

Wąskie, nieodkształcające się dźwigary 
z niezwykle trwałego drewna wytrzymują 

największe obciążenia.

Kanciasty design skrzydeł i ram  
idealnie pasuje do stylu home pure 

w nowoczesnej architekturze.

home pure

Oferujemy różne rodzaje  
i kolory drewna, aby realizować 

indywidualne życzenia.

Szyby premium z powłoką ECLAZ®: To szkło izola-
cyjne zapewnia zwiększoną efektywność ener-
getyczną i doskonałą izolacyjność cieplną. Dzięki 
podwyższonej przezroczystości jako potrójna 
szyba izolacyjna maksymalnie przepuszcza światło 
słoneczne i sprawia, że pomieszczenie jest jeszcze 
jaśniejsze i bardziej przyjazne.

Trwała i łatwa w pielęgnacji nakładka z aluminium 
dostępna jest w różnych kolorach w zależności od 
indywidualnych upodobań.

Szczególnie smukłe i nowoczesne dzięki niewielkiej 
szerokości ramy – uzyskujesz większą powierzch-
nię szkła, zapewniającą maksymalną ilości światła 
i lepszy komfort życia.

Izolacja cieplna   do Uw = 0,65 W/(m2K)

Izolacja dźwiękowa  do 44 dB

Bezpieczeństwo   RC2, RC2N

Ryglowanie   ukryte

Głębokość profilu   85 mm Oszklenie
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Indywidualnie dopasowane 
okna wypełniają nasz dom 
światłem i tworzą atmosferę 
przytulnej i nowoczesnej 
przestrzeni do mieszkania.
René Raggl, właściciel

Dom zbudowany z marzeń 
NATURALNE MATERIAŁY I DUŻO ŚWIATŁA 
DZIENNEGO – TWORZĄ RAZEM PRAWDZIWE 
MIESZKANIE MARZEŃ.
Barbara i René Raggl są entuzjastami minimalistycznej stylistyki. Taką 
chcieli również urzeczywistnić w swoim wymarzonym domu. Nie po-
winno jednak na tym ucierpieć dobre samopoczucie. Wymogi posta-
wione architektom były więc jasne: idealne połączenie designu i wy-
gody, aby uzyskać wyjątkowy komfort mieszkania.

W domu tej rodziny skupiono się na zastosowaniu niewielu materiałów, takich jak beton, 
drewno i szkło. Dzięki zmniejszeniu ilości rodzajów materiałów budowlanych oraz kolorów 
architektowi udało się stworzyć spójną koncepcję całościową. Wizualnie chłodne, odsłonięte 
betonowe ściany i sufity kontrastują z przytulnymi i naturalnymi materiałami drewnianymi. O at-
mosferze panującej wewnątrz domu decyduje duża ilość światła. Duże przeszklone powierzchnie spra-
wiają, że pomieszczenia są przyjazne i  jasne. Drzwi przesuwne, które otwiera się praktycznie bez jakie-
gokolwiek wysiłku, tworzą płynne przejście do ogrodu i umiejętnie łączą wnętrze domu z jego otoczeniem.

Architekt umiejętnie zrealizował wymagania pary i zaprojektował dom o przejrzystych, linearnych formach i dużych przeszklo-
nych otworach. Efektywnie wychwytują one światło i kierują je do wewnętrznych pomieszczeń. Duże znaczenie miały tutaj 
okna o wąskich ramach, przeszklenia stałe i drzwi podnoszono-przesuwne z wysoce stabilnym drewnianym trzonem, zapew-
niające konieczną wytrzymałość i trwałość. Tylko dzięki takim rozwiązaniom udało się idealnie zrealizować marzenie małżon-
ków i koncepcję architekta. „Szczególnie ważne było dla nas stworzenie otwartego i jasnego mieszkania. Nasz architekt już na 
początku powiedział nam, że nie planuje małych okien - wyłącznie wielkoformatowe przeszklenia. Wiedzieliśmy więc od razu, 
że potrzebujemy tutaj profesjonalnego i indywidualnego rozwiązania. I otrzymaliśmy je od Internorm” - Barbara Raggl cieszy 
się ze swojego wymarzonego domu.

Skanuj kod, aby  

przeczytać ca łą  

historię domu. 
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KOLORY ZEWNĘTRZNE
Zewnętrzna nakładka aluminiowa chroni drewno 

przed wszystkimi czynnikami atmosferycznymi. 

Szeroki asortyment kolorów oferuje niezliczone 

możliwości aranżacji. Paleta kolorów sięga od wy-

razistego koloru stali szlachetnej, poprzez delikatny 

jasny szary, aż po stylowy antracyt.

ROLETY, ŻALUZJE 
I MOSKITIERY
Różne położenia lameli żaluzji zewnętrznych 

sprawiają, 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
Szeroka gama kolorów i nowoczesne rodzaje 

drewna oferują niezliczone możliwości aranżacji 

kolorystyki wnętrz.

KLAMKI 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 dzięki płaskiej rozecie dodają jeszcze 

więcej stylu Twoim wnętrzom.

Widok z zewnątrz
Naturalność materiałów drewnianych wewnątrz połączono z trwałością i wygodą na zewnątrz,  

jaką daje odporna na warunki atmosferyczne nakładka aluminiowa.

Widok od wewnątrz
Ciesz się ciepłem, przytulnością i naturalnością drewna. Oprócz drewna świerkowego i modrzewiowego  

oferujemy również takie gatunki jak dąb, jesion i orzech. 

EL02 HM735 HM716

ES800 EI700 LA600
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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


