
A szívem 
érezni akarja!
KF 520 – Az új ablakgeneráció

Minden az Internorm
mellett szól



A természetes fény össze sem hasonlítható a mesterségessel. 
A  reggeli első napsugarak, a melegítő déli napsütés  

vagy a megnyugtató naplemente – mindegyik 
különleges hangulattal tölti meg a lakótereket.  

Az új, filigrán KF 520 műanyag/alumínium ablakon  
keresztül világosság árad a belső terekbe, ami hangulatos  

és barátságos helyet varázsol, ahová jó visszavonulni.

liv ing

Sok üveg
KF 520 – MODERN ABLAKMEGOLDÁS  

A TÖBB FÉNYÉRT
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A Nap fénye figyelemre méltó és nem csak a világosságról gondos-
kodik. Az igazi napfénynek pozitív hatása van az egészségünkre, 
növeli a koncentrációt, és egyúttal jó közérzetet teremt. Sem a mes-
terséges fény, sem a nappalifény-lámpák nem tudják ezt a hatást 
elérni. 
 
Az ablak kiválasztása a megfelelő üvegezéssel emiatt egyre na-
gyobb jelentőséget kap már a tervezésnél. A keskeny ablakkere-
tek mint az új  KF 520-nál és a nagy üvegfelületek alapfeltételnek 
számítanak a modern építészetben. Célzottan elhelyezett ablakok 
látják el a tereket helyesen adagolt fénnyel. Annak érdekében, hogy 
még több természetes fény jusson a belső terekbe, az Internorm 
a prémium üvegbevonatot, az ECLAZ®-t mostantól már alap-
kivitelben nyújtja. A fényspektrum kék tartományát felerősítve ke-
resztülvezetjük az üvegen, és ezzel akár 10 %-kal több napfényhez 
jutunk. 3-rétegű üvegezésnél is ez a bevonat extrémen fényáte-
resztő, világos belső tereket és ragyogó kilátást biztosít. A kiváló 
szigetelés megemeli az épület energiahatékonyságát és csökkenti  
a CO2-kibocsást akár 11 %-kal.

SOK FÉNY  
A KELLEMES    

KÖZÉRZETÉRT

ECLAZ®
A legjobb hőszigetelő üveg   

az Internormtól.

Most alapkivitelben   

az új KF 520-ban

4 I 5    



r

„Hazaérkezni, otthon jól érez-
ni magunkat, a hétköznapok-
ból kiszakadni – ezek voltak 
az új otthonunkkal szembeni 
elvárások“, emlékszik vissza  
Mario, aki nemrég költözött 
be álomházukba feleségével, 
Katalinnal. Letisztult és időtlen 
építészeti megoldást kerestek 
modern designban. Ebben az 
ablakok is fontos szerepet 
kaptak. Az ablak designnak is 

a ház stílusához kellett illeszkedni. A Haas Architektur ZT GmbH épí-
tészirodával folytatott első egyeztetések után megkapták a rajzokat, 
véglegesítették az alaprajzot, meghatározták az  ablakok pozícióit és 
méretét is. „A KF 520 keskeny designja volt a döntő. Modern, értékes 
ablakokat akartunk, ami sok fényt enged a szobákba. Ezeknek a köve-
telményeknek a KF 520 tökéletesen megfelel“, erősíti meg Katalin. Az 
építész nagyméretű ablakok és fix üvegezések kombinációját tervezte 
be. Az emelő-toló ajtókat pontosan pozícionáltuk, hogy a nagy egybe-
nyitott tereket a fény még inkább kihangsúlyozza. A nagy üveg arány 
meleg hangulatot és otthonosságot teremt a házban. 
 
„A betörésvédelem és a biztonság is nagy szerepet játszott“, meséli  
Mario. A házaspárnak fontos volt, hogy minden pillanatban védet-
ten és biztonságban érezhessék magukat. „Tudatosan választottuk a  
KF 520-t. Ez az ablak az I-tec Secure technológiával mással össze nem 
hasonlítható betörésvédelmet.“

Designablak a pihenéshez: az új KF 520 ülőpadként is tökéletes. 
A keskeny keret és a szárny síkban fut, és így nincsenek zavaró 
élek.  A kiváló hőszigetelés hideg téli napokon is kellemes benti 

hőmérsékletről gondoskodik az üvegfelületeken.  

biztonság érzet

DESIGNHÁZ 
OTTHONOS 
HANGULATTAL

Merítsen ötleteket! Kattinson ide a homestory videóért!
https://youtu.be/tPiHsOx5uqs6 I 7    



 „Az ablakok kiválasztása nagyon fontos  
volt nekünk, mert egyfelől design-elemnek  
tekintjük, másfelől jó közérzetet teremtenek.“

A KF 520 keskeny designja igazán különleges  
és ez meghatározó volt az ablak kiválasztásánál.

Mario

„Nem csak egy minőségileg  
kimagasló ablakot akartunk találni,  

hanem egy ablakot, ami hozzánk illik.“

Az új KF 520 ablak a nagy üvegarányával  
győzött meg minket. Sok fényt enged be  

a helyiségekbe és egyből jól érezzük magunkat.

Katalin

8 I 9    



KESKENY KERET, 
SOK FÉNY 
 
A nagyvonalú üvegezések új életérzést, 
szabad teret teremtenek és kitágítják a 
lakóteret a valódi határain túl. A KF 520  
új üvegszárnyával az Internorm innovatív 
megoldást nyújt a modern üvegépítészet-
hez. Kívülről az ablak nem különböztethető 
meg egy fix üvegezéstől, ez azonban mégis 
egy nyitható ablak. Ezen kívül az új KF 520 
az új vasalattal, az I-tec Secure-ral maximá-
lis biztonságot biztosít. Nem csak látvány-
ban igazi highlight, hanem a biztonság te-
kintetében is megbízható megoldás.

Nagy,  
világos terek
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www.internorm.com

KIRENDELTSÉG 

Internorm Ablak Kft. 

H-2051 Biatorbágy, 
Sasbérc út 1. 
Tel: +36/23/786-505
E-mail: internorm@internorm.hu

www.internorm.hu

Tudjon meg többet az új ablakgenerációról, a KF 520-ról:
https://www.internorm.com/termekek/kf520


