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Okna bezramowe i panoramiczne

Czy może być za dużo ładnego widoku? Niezależnie od tego, jak szerokie są nasze okna, zawsze podobają nam się
większe… A gdyby tak przeszklić całą ścianę? Okna bezramowe to efektowne rozwiązanie, które znajdzie
zastosowanie w nowoczesnych wnętrzach. Internorm zaprojektował je w taki sposób, aby ościeżnica mogła być w
całości zabudowana. Dzięki temu widzimy tylko szeroką taflę szkła, a za nią roztaczającą się panoramę naszego
ukochanego miasta lub pięknej wiejskiej okolicy.

Zimowy krajobraz w ciepłym wnętrzu
Czy okna panoramiczne chronią przed chłodem? Okazuje się, że na rynku są już nie tylko rozwiązania
energooszczędne, ale nawet pasywne. Wśród nich jest model HX 300 Panorama marki Internorm, który osiąga
bezkompromisową izolacyjność cieplną dzięki pakietowi 3 tafli szkła oddzielonych od siebie przy pomocy ciepłej
ramki dystansowej ISO. Pomiędzy pojedynczymi szybami znajduje się gaz – argon, który dodatkowo zwiększa
izolacyjność okna. Dzięki odpowiednim proporcjom grubości szkła do odległości między szybami Internorm udało się
uzyskać niezwykle niską przenikalność cieplną Uw na poziomie zaledwie 0,74 W/m2K – wartość potwierdzona przez
instytut badawczy Politechniki w Graz. Taka izolacyjność cieplna sprawia, że możemy zamontować nawet
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wielokondygnacyjne przeszklenia bez obawy o ucieczkę ciepła z domu. Każda pora roku ma swój urok, a
najprzyjemniej jest go obserwować z domowego zacisza.
Architektura skrojona na miarę
Duże przeszklenia najlepiej wyglądają w nowoczesnych aranżacjach. Doskonale komponują się z minimalistycznym
wykończeniem i nietypowymi bryłami współczesnego budownictwa. Pasują zarówno do dużych, jak i małych wnętrz.
Przestronne pomieszczenia wydają się połączone z krajobrazem na zewnątrz, a te mniejsze sprawiają wrażenie
przytulnych, otwartych na świat zakątków.
Bezramowe okna Internorm HX 300 Panorama znajdą zastosowanie w wielu projektach, ponieważ są wykonywane pod
wymiar. Przeszklenia mogą osiągać aż 4 metry szerokości i 2,8 metra wysokości. Jeśli to nadal zbyt mało, Internorm
oferuje także przeszklenia Studio XL wykonywane na specjalne zamówienie – takie rozwiązania mogą mieć nawet do
12 m szerokości po konsultacji z architektem. Okna bezramowe wyglądają szczególnie efektownie w połączeniu ze
szklanymi drzwiami tarasowymi – na środku lub z boku przejrzystej tafli szkła widać wąską ościeżnicę przejścia. Innym
popularnym zestawieniem jest przedłużenie ich o szklane drzwi przesuwne.
Bezpieczne także na parterze
Jedną z najważniejszych kwestii praktycznych, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze wielkich
przeszkleń, jest antywłamaniowość. Pamiętajmy, że okna nie tylko pełnią funkcję estetyczną, ale również chronią nasz
majątek i rodzinę. Aby mieć pewność, że okno rzeczywiście nie da się sforsować złodziejowi, upewnijmy się, że
posiada ono zabezpieczenia klasy RC2. Jak się okazuje, niewielu producentów może się pochwalić taką odpornością na
włamanie. Model HX 300 Panorama to jedno z nielicznych okien panoramicznych, które spełniają to wymaganie.
Dzięki trzem warstwom szkła VSG, antywłamaniowym okuciom, klamce z kluczykiem oraz fachowemu montażu
można czuć się komfortowo.
Krok w przyszłość – szklane narożniki
Okna bezramowe o wysokiej izolacji cieplnej i odporności na włamania są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się
świata architektury. Liczy się czystość i przejrzystość, a także kontakt z naturą. Coraz częściej pojawiają się
niekonwencjonalne projekty, w których narożniki budynku wykonane są w pełni ze szkła. W nich HX 300 również
sprawdzi się doskonale. To nowoczesne rozwiązanie sprawia, że piękny widok otacza nas z dwóch stron, a z zewnątrz
budynek wygląda na delikatniejszy.
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