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Okno KF 500 - technologia, design i bezpieczeństwo

Czy stolarka okienna może nas jeszcze zaskoczyć? Producenci oferują ciepłe, szczelne i antywłamaniowe profile,
prześcigając się w nowoczesnym wzornictwie. Dlatego Internorm w swoim oknie KF 500 postanowił wyjść ponad
standard.

Myśląc nieszablonowo, zapewnił nie tylko doskonałe parametry, ale również innowacyjne technologie. KF 500 łączy w
sobie 87-letnie doświadczenie Internorm w produkcji okien z kilkoma rozwiązaniami, które zmieniają spojrzenie na
stolarkę okienną – wśród nich wyróżnić można tzw. szklane skrzydło oraz system I-tec Ryglowanie.
Ukryte skrzydło – wyższa szczelność i efektowny design
Genialnym elementem widocznym w KF 500 już na pierwszy rzut oka jest minimalistyczne skrzydło okienne o
nietypowej budowie. Od strony zewnętrznej składa się on wyłącznie z odkrytego pakietu szybowego, na który
bezpośrednio naklejona jest uszczelka obwodowa. Po tej stronie zrezygnowano z listwy PCV tradycyjnie okalającej
przeszklenie, uzyskując efekt tzw. szklanego skrzydła. Dzięki temu przy zamknięciu okna pakiet szybowy
bezpośrednio wpasowuje się w ramę ościeżnicy, tworząc spójną, zwartą całość, co wpływa na jeszcze lepszą, pasywną
izolacyjność cieplną i dźwiękową.
Internorm stale doskonali swoje produkty, wzbogacając je o innowacyjne rozwiązania, tak aby każdy nowy model był
jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie. W ten sposób powstało okno KF 500. Tajemnicą jest tak zwane
szklane skrzydło – od strony zewnętrznej nie widać różnicy pomiędzy oknem otwieranym a nieotwieranym – mówi Piotr
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Moskal, doradca klienta z działu sprzedaży Internorm w Polsce.
Innowacyjny system ryglowania
Przełomowe pod względem wzornictwa okno KF 500 kryje w sobie również zaawansowany mechanizm
antywłamaniowy, który zostawia w tyle inne popularne modele okien.
Inżynierowie z Internorm stwierdzili, że oprócz systemu ukrytych zawiasów, który u Austriaków jest standardem od
wielu lat, mogą zastosować elegancki system stalowych klapek blokujących, który wykazuje wyższą antywłamaniowość
niż standardowy zamek. System nazywa się I-tec Ryglowanie – stwierdza Piotr Moskal.
Klapki ze stali nierdzewnej rozmieszczone są gęsto na całym obwodzie skrzydła okiennego. Kiedy okno jest
zamknięte, utrzymują skrzydło w ościeżnicy ze wszystkich czterech stron. Dlatego wyważenie okna jest praktycznie
niemożliwe – wymagałoby sforsowania klapek z góry, z dołu, z prawej i z lewej strony. Okno KF 500 przypomina więc
przeszklenie stałe nie tylko pod względem designu, ale również antywłamaniowości.
Nakładka aluminiowa – sprawdzony sposób na trwałe okna
Aluminium jest lekkie i wytrzymałe, wykazuje niezwykle wysoką odporność na korozję, dlatego wykonana z tego
tworzywa nakładka rozwiązuje problemy okien z samego PCV. Dodatkowa aluminiowa nakładka od strony
zewnętrznej osłaniająca ramę okna PCV sprawia, że tworzywo sztuczne nie jest wystawione na działanie promieni
słonecznych i nie zmienia swojego koloru. Mocny metal dodatkowo zwiększa również bezpieczeństwo i
antywłamaniowość okna KF 500. A do tego farby proszkowe, którymi malowane są nakładki aluminiowe, wykazują
trwałość i odporność na dziesiątki lat – w przeciwieństwie do delikatnych oklein stosowanych bezpośrednio na PCV.
Jesienna promocja: Nakładka aluminiowa GRATIS
Od 22.08.2019 do 22.11.2019 proponujemy naszym klientom specjalną zniżkę jesienną. Jeżeli w tym czasie zamówisz
okna z PCV, nakładkę aluminiową w wybranym kolorze otrzymasz GRATIS. Okna objęte promocją to KF410, KF405,
KS430, KV440 i KF500. Warto skorzystać, ponieważ zamawiając okna w okresie promocyjnym, zapewnimy sobie
energooszczędne okna na zimę, a zarazem uzyskamy lepszą cenę, nawet do 20% oszczędności, względem okresu bez
promocji!
Certyfikaty jakości i gwarancja na 10 lat
Tradycyjnie już, Internorm poddał okno KF 500 odpowiedniej certyfikacji. Prestiżowe instytuty badawcze, między
innymi Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim i Politechnika w Graz, przyznały KF 500 certyfikaty na
antywłamaniowość klasy RC2, przenikalność cieplną Uw poniżej 0,61 W/m2K i izolacyjność dźwiękową do 46 dB.
Wszystkie certyfikaty dostępne są do wglądu w oddziałach Internorm w całej Polsce. Podobnie karta gwarancyjna, w
której znajdziemy szczegóły aż 10-letniej gwarancji!
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o oknie KF 500: https://www.youtube.com/watch?v=WSTk0J2iCFM
Więcej informacji na stronie: www.internorm.pl
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