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Fabrici Internorm (fabricație în exclusivitate în Austria)

Reprezentanţe Internorm

Parteneri Internorm

Fabricile noastre din Traun, Sarleinsbach şi Lannach au 

produs până acum 20 de milioane unităţi de uşi şi feres-

tre – 100 % „Made in Austria“. Antrepriza noastră familială 

este considerată de referinţă în întreaga Europa din mo-

mentul naşterii ferestrelor din plastic şi până la inovaţiile 

high-tech şi high-design ale zilelor noastre. Dezvoltarea 

tehnologică continuă și ideile noi, inovative ne fac lideri în 

profesie. 1.900 de colegi specialiști ai noștri se dedică în 

toată Europa cu pasiune și ingeniozitate detaliilor. Cu aju-

torul celor 1.250 parteneri distribuitori din peste 20 de țări 

vă garantăm calitatea de lider de piaţă şi servicii excelente. 
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Lider

sarleinsbach/Austria superioară 
Fabricația ferestrelor din plastic și a 
sticlelor izolante, extrudare

traun/Austria superioară 
Fabricația ferestrelor din plastic, a sticlelor 
izolante și a aluminiului

Lannach/steiermark:
Fabricaţia produselor din lemn/aluminiu

Ferestre unice

Fiecare fereastră Internorm este total unică, fiindcă sunt 

fabricate la comandă pe baza concepției Dvs. individuale în 

fabricile noastre moderne din Austria Superioară sau Steier-

mark. Puteți alege liber pentru imobilul Dvs. între ferestrele 

din plastic/aluminiu sau lemn-aluminiu.  

Materialele de bază se pot și combina.

teHnicĂ modernĂ

În cazul ferestrelor Internorm se înțelege de la sine o izolare 

termică și fonică excelentă, ceea ce este dovedit da către 

mai multe certificate de casă pasivă. Departamentul propriu 

de cercetarea și dezvoltare a întreprinderii noastre elabo-

rează în continuu tehnologii noi, ca să vă putem asigura un 

confort și o siguranță și mai mare.

desiGn vAriAt

Internorm asigură ferestrele corespunzătoare pentru oricare 

stil de design. Vă simţiţi ca acasă într-o casă de stil Studio 

sau vă este simpatic mai mult stilul Ambiente? Produsele 

Internorm oferă posibilități nelimitate de formare prin design 

nivelat, montare fără toc, design de latură cu profil sau 

rotunjit, precum și prin culori, traverse și accesorii.

comBinABiLitAte perFectĂ

Doriți mai bine în baie ferestre din plastic/aluminiu, dar în 

camere nu ați renunța la formarea din lemn/ aluminiu? Nici o 

problemă, la Internorm produsele din diferitele materiale de 

bază se pot combina perfect. Stilul ferestrelor și prin acesta 

apariția exterioară a casei rămâne identică. În interiorul ca-

sei puteți forma în fiecare încăpere ferestrele după cerințele 

Dvs., ori din plastic, ori din lemn. 

pArteneri competenți

Am alcătuit un program unic de deservire a clienților, 

așanumitul program Customer Care. Fiindcă noi suntem 

mulțumiți, dacă și Dvs. sunteți. 1.250 parteneri distribuitori 

care lucrează în 20 de țări vă garantează o consultanță și 

deservire de clienți de încredere. Se evaluază cerințele Dvs. 

individuale, se asigură consultanță profesională, se înregis-

trează în casa Dvs. dimensiunile originale, și se dă o ofertă 

echitabilă, transparentă.

 

montAre proFesionALĂ

Nu ați dori și Dvs. ferestre montate perfect? Dacă da, atunci 

vă aflați bine la partenerii noștri distribuitori. O echipă de 

montare competentă formată din specialiști autorizați vă  

garantează o montare clară și profesională conform stan-

dardelor în vigoare. După montare ei verifică împreună cu 

Dvs. funcționalitatea perfectă a fiecărei ferestre, și vă oferă 

sfaturi valoroase de mentenanță și îngrijire.

calitate Made in austria

vă oferiM:

internorm în europA

În toată Europa 1.900 colaboratori și 1.250 parteneri, o  

experienţă de peste 80 de ani și peste 20 milioane de  

unități de ferestre și uși fabricate de la inființare, ne fac  

pe noi, ca firmă familială, lideri pe piața din Europa.

internorm în teHnoLoGie

Utilizăm cele mai moderne tehnologii de fabricație, prin  

întreprinderile noastre de fabricație a ferestrelor și ușilor 

posedăm o producție unică proprie, ceea ce ne asigură  

o independență perfectă față de producătorii de sisteme.  

Extrudere de profil, fabricație de sticlă izolantă și de  

elemente de umbrire, totul 100% Made in Austria.

internorm în cALitAte

Oferim o gamă largă a ferestrelor cu izolare termică excelen-

tă cu consum redus de energie și bune pentru case pasive, 

și posedăm numeroase certificate de casă pasivă.

internom în domeniuL inovAțiiLor

Cu soluțiile noastre orientative de ferestre și uși suntem  

considerați o piatră de hotar de decenii în Europa, și avem 

un rol definitoriu în trendurile dominante din branșa de  

ferestre și uși.

internorm în domeniuL competenței

Numărul mare al distincțiilor și certificatelor noastre inter-

naționale și naționale dovedesc rolul nostru conducător în 

domeniul dezvoltării produselor, precum și în fabricația  

ferestrelor și ușilor. Prin relațiile strânse și competența  

noastră profesională deservim cu mare pricepere partenerii 

noștri distribuitori în vederea prezenţei stabile pe piață.

internorm în deservireA cLiențiLor

Cumpărarea de ferestre și uși este o chestiune de încredere. 

Partenerii [1st] window Internorm îndeplinesc cele 12 condiții 

de bază Internorm Customer Care, prin aceasta garantează 

servicii clare, transparente și cu calitate constantă, ceea ce 

obține încrederea clienților.

De la stânga la dreapta: Mag. Christian Klinger, Mag. 

Anette Klinger, DI (FH) Stephan Kubinger, MBA
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Stilul ambiente se caracterizează prin forme tradiţionale – durabil 
clasice şi elegante. Compoziţia luxoasă oferă confortul de acasă.

de la pagina 56

home pure îndeplineşte exigențele celor cărora le place stilul 
modern şi rectiliniu. Crează spaţii de locuit strălucitoare şi 
inundate de lumină.

de la pagina 28

pure

home soft crează o atmosferă simpatică, confortabilă şi oferă 
multiple opţiuni de design - de la elegant la jucăuş.

de la pagina 42

soft

Stilul studio urmează o linie clară în designul său. 
Acest stil este foarte modern cu lumea sa de avangardă  
a formelor și cu execuția simplificată. 

de la pagina 12

stiluri de Design
tendinţe ale arhitecturii

Arhitectura unei clădiri oglindește oamenii care trăiesc în 

ea. Internorm leagă oamenii cu clădirea, și face posibilă 

formarea individuală a caselor. Cu ferestrele şi uşile  

Internorm puteţi realiza imaginea personală a locuinţei.

Ca să găsiţi soluţia de ferestre din multitudinea de 

posibilităţi în ceea ce priveşte forma, culoarea şi  

materialul, care să îndeplinească cu exactitate standardele 

Dvs. de arhitectură, design şi confort, puteţi alege din trei 

stiluri diferite Internorm: studio, home şi ambiente.

Din această cauză întrebarea este:

În ce fel de clădire
vă siMŢiŢi ca acasă?

Stiluri de Design

studio

home

ambiente 
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studio ambienteambienteambienteambienteambienteambiente

home pure home soft

Stiluri de Design
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Privire de ansamblu a ferestrelor

Stiluri/ferestre Lemn/aluminiu Plastic/aluminiu Plastic

studio

ambiente

home pure

home soft

HV 350HF 310HF 210
★★★★★  

Uw până la 0,68 W/m2K

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

★★★★★  
Uw până la 0,67 W/m2K

HV 350HF 310
★★★★★  

Uw până la 0,68 W/m2K

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

HV 350HF 310HF 210

HV 350HF 310HF 210

KV 440

★★★★★  
Uw până la 0,64 W/m2K

KF 410

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

KF 405

★★★★★  
Uw până la 0,63 W/m2K

KV 440

★★★★★  
Uw până la 0,64 W/m2K

KF 410

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

KF 500

★★★★★  
Uw până la 0,61 W/m2K

KV 440

★★★★★  
Uw până la 0,64 W/m2K

KF 410

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

KV 440

★★★★★  
Uw până la 0,64 W/m2K

KF 410

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

KF 405

★★★★★ 
Uw până la 0,63 W/m2K

KF 410

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

KF 500

★★★★★  
Uw până la 0,61 W/m2K

KF 410

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

KF 410

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

★★★★★  
Uw până la 0,68 W/m2K

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

★★★★★  
Uw până la 0,67 W/m2K

★★★★★  
Uw până la 0,68 W/m2K

★★★★★  
Uw până la 0,62 W/m2K

★★★★★  
Uw până la 0,67 W/m2K
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studio

ideal pentru individualiŞti 

Limbajul clar al formelor și designul redus ale ferestrelor studio  

se potrivește perfect în arhitectura clădirii. Sistemele predominant  

nivelate subliniază stilul minimalist de viaţă și pot fi integrate  

complet în perete - astfel numai panoul de sticlă este vizibil.

Creativitatea Dvs. nu are limite - și în cazul suprafeţelor și al  

culorilor este loc suficient pentru personalizare. colecţia studio  

vă oferă: mânere, elemente de umbrire și protecție împotriva  

insectelor, culori și elemente mari.  

Toate ferestrele fabricate din lemn/aluminiu, plastic/aluminiu și 

plastic studiole veţi găsi la partea studio Komfort. 

Lăsaţi-vă atras de priveliștile și perspectivele examinării stilului 

studio!

studio
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studio studio Vederi

vedere din eXterior
Se consideră creator de trenduri şi este atras de noutăţile tehnice. studio scoate în relief stilul exclusivist de viaţă. 

Realizaţi-vă exigenţele personale! In cazul ferestrelor studio din plastic şi plastic/aluminiu nu există diferenţe între  

prezentarea exterioară a vitrajului şi canatului. 

personalizare

Ferestrele studio se potrivesc ideal în arhitectura locuinţei Dvs., jucaţi-vă cu suprafeţele şi culorile lor!

suprafeţe

Puteţi alege între plastic durabil, aluminiu rezistent la intemperii cu un spectru larg de culori şi material cu aspect  

de lemn natural într-o gamă largă de culori. 

culori

Sortimentul de culori corespunzătoare ferestrelor studio îl găsiți pe pagina 19, precum toate culorile în trecerea în revistă 

de pe pagina 112. 

posibilităţi de montare

Ferestrele studio vă permit o arhitectură fără toc, aceasta însemnând că fereastra este integrată în perete pe trei părţi 

laterale, astfel doar suprafaţa sticlei este vizibilă (în cazul ferestrelor KF 405); arhitectură clasică, montare cu tocuri de 

lăţime mică la vedere; renovări moderne, cu aspect stilizat al canatelor şi tocurilor.

vedere din interior
Reducerea la elementele esenţiale lasă loc autorealizării Dvs. şi refugiului perfect de la zilele pline de muncă. Stilul studio 

este sinonimul stilului de viaţă ridicat şi vă conferă o atitudine unică faţă de viaţă.

personalizare 
Ferestrele studio sunt convingătoare prin structura lor clară în ceea ce priveşte arhitectura interioară. Exploataţi 

posibilităţile oferite de suprafeţe şi culori! 

suprafeţe

Puteţi alege între plastic durabil şi lemn natural cu un spectru larg de culori. 

culori

Sortimentul de culori corespunzătoare ferestrelor studio îl găsiți pe pagina 19, precum toate culorile în trecerea în revistă 

de pe pagina 112. 

 

Montare fără toc

MateriaL De bază Din 
interior

PLaStiC Sau LeMn 

alb

Ferestre din plastic

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

LeMn

Toate în culori RAL

Ferestre din lemn/aluminiu

LeMn

În culori standard lazurate 

şi de acoperire

Ferestre din lemn/aluminiu

MateriaL De bază Din 
exterior

MateriaL PLaStiC 

alb

Ferestre din plastic

ÎnVeLiş Din aLuMiniu 

în culori  

rezistente la intemperii

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

ÎnVeLiş Din aLuMiniu 

în numeroase  

culori RAL

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu
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studio

izolare termică (W/m2K)
tratament LIGHT / SOLAR+

Valoare cea mai bună

★★★★★
Uw = 0,99

Uw = 0,68

★★★★★
Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

★★★★★
Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,63

★★★★★
Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,63

★★★★★
Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

★★★★★
Uw = 0,78 / 0,85

Uw = 0,64

izolare fonică (dB)
★★★★★

35 – 43

★★★★★
35 – 43

★★★★★
34 – 45

★★★★★
39 – 45

★★★★★
41 – 45

★★★★★
33 – 46

Siguranţă
★★★★★

RC1, RC2

★★★★★
RC1, RC2

★★★★★
RC1, RC2

★★★★★
RC1, RC2

★★★★★
RC2

★★★★★
RC2

★

★

★

 

★

 

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

 

★

 

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

studio Komfort

blocare
★★★★★ 

ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★
ascuns

numărul garniturilor
Culoarea garniturii limitatoare externe

3

gri deschis

3

negru

3

negru

3

negru

3

negru

3

negru

Dimensiuni, mm
Adâncime de montare tocuri

Lăţime vizibilă toc/canat

Lăţime vizibilă, dispozitiv de siguranţă (2 canaturi)

Lăţime vizibilă, traversă toc (2 canaturi)

90

89

100

154

93

118

144

198

93

113

133

187

93

89

100

154

85

114

134

173

85

114

134

173

tipuri de deschideri
Fixă

Batantă şi oscilo-/batantă

Oscilantă

Ferestre glisante

Uşi încuiabile

Uşi glisante

Uşi cu prag

Uşi cu deschidere spre exterior

Material de bază Plastic

KF 405KF 405 KV 440HV 350HF 310 KF 410

Plastic/aluminiuLemn/aluminiu
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studio Colecţie studio

Culori elemente mari

Aici veţi găsi recomandări dintr-o gamă 

de culori – potrivite pentru ferestrele Dvs. 

studio. Întregul program de culori îl puteţi 

găsi în prezentarea de la pagina 112.

Arhitectură modernă de sticlă prin utilizarea de vitraje mari şi uşi 

liftant-culisante, soluţii de colţuri într-un design în totalitate din sticlă, 

mărimi XL.  

M916

culori exterioare culori interioare

Alb

FI501

FI509

LA600

FI916

uşi liftant-culisante din plastic, plastic/aluminiu

uşă liftant-culisante din lemn/aluminiu

uşă de intrare secundară, 
plastic

Această colecţie prezintă accente adiţionale ale arhitecturii – o recomandare pentru stilul de design studio. Alte posibilități puteți găsi în trecerea în revistă, 

de la pagina 108.

vitraj fix

HM716

HM735

HM906

HM113

EL01

EL02

HFM02

HFM03

FI500

FI504

RAL1013

RAL7040

Gri închis

Mânere umbrire şi protecţie împotriva insectelor

La Internorm vă aşteaptă un sortiment 

exigent de mânere – aici vă prezentăm 

o recomandare. Sunt disponibile şi mai 

multe mânere frumoase la partenerii  

Internorm [1st] window! 

Produsele pentru umbrire şi protecţie împotriva insectelor transformă 

ferestrele într-o unitate funcţională şi sprijină evidenţierea designulului 

faţadei.

Ferestre cu canate cuplate: Umbrire şi protecţie de intimitate  
integrate şi astfel sigure, între foile de sticlă. Puteţi alege între  
jaluzele, pliseuri sau Duette®

raffstore: Direcţionarea şi controlul optim al luminii şi căldurii  
poate fi realizată prin lamele reglabile, combinată cu protecţia  
contra insectelor.

Jaluzele exterioare: Sunt montate în întregime pe fereastră,  
pot fi combinate cu protecţie contra insectelor

protecţie contra insectelor: site sau rulouri cu rame fixe,  
batante şi glisante, care pot fi combinate cu elemente de umbrire.

Ferestre cu 
canate cuplate

protecţie împotriva 
insectelor

Jaluzele exterioare

mâner standard G80
Rozetă plată
Nr. articol 36423

mâner standard G80
încuiabil 
Nr. articol 36400

mâner standard G80
Nr. articol 36404

mâner dallas
Nr. articol 36426

raffstore
cu dirijare de lumină sau fără
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studio

  dAte teHnice: 

 izolare termică In cazul modelului standard izolarea 
termică se realizează cu vitraj  
tristratificat şi racord lateral cu 
conductibilitate termică redusă 
(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,71 W/m2K

  În vederea celui mai bun randament 
energetic SOLAR+vitraj  
(Ug = 0,6 W/m2K și valoarea  
g de 62%) Uw = 0,78 W/m2K

 izolare fonică Izolare fonică până la 43 dB (cu vitraj 
corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 90mm

  Canat Vetro design, permite  
arhitecturi cu sau fără cadru.

  Design interior în plan

  Canat de sticlă – nu există diferenţă 
între aspectul exterior al elementelor 
fixe şi mobile.

  Arhitectură din sticlă fără toc – 
ferestrele pot fi tencuite pe trei laturi

  La cerere cu optică de toc profilată 

  Lăţime vizibilă îngustă până la 89 mm

  Sistem de garnitură triplă

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau vizibilă,  
la alegere

  Anexă sistem cu mai multe camere, 
cu spumă termoizolantă de înaltă 
calitate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  La cerere cu înveliş mai scurt din  
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic 

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  La modelul de bază nivel de siguranţă 
standard

 

 i-tec 

Ferestre studio

KF 410 
fereastră din plastic/aluMiniu

  dAte teHnice:

 izolare termică In cazul modelului standard 
izolarea termică se realizează cu 
vitraj tristratificat şi racord lateral cu 
conductibilitate termică redusă 
(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

  În vederea celui mai bun randa-
ment energetic SOLAR+vitraj  
(Ug = 0,6 W/m2K și valoarea  
g de 62%) Uw = 0,79 W/m2K

 izolare fonică Izolare fonică până la 45 dB  
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 90mm

  Se pot combina cu ferestre din 
lemn/aluminiu

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  La cerere cu înveliş mai scurt din 
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic

  Sistem de garnitură triplă

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

  Sistem cu 5 camere, cu spumă 
termoizolantă de înaltă calitate (fără 
HFCKW, HFKW şi FKW)

  La cerere cu ventilaţie I-tec

  În execuție de bază cu certificat de 
casă pasivă ift Rosenheim

 i-tec 

 

modeL din pLAstic
Pe lângă modelele cu înveliş 
din aluminiu de toate culorile 
pot fi regăsite şi cele clasice din 
plastic de culoare albă.

ApAriție de toc cu 
proFiL
La cerere – în mod deosebit 
pentru renovări moderne – 
aspect exterior stilizat de 
canat și toc.

vitrAJ i-tec 
 teHnoLoGie Fix-o-
round
Fixarea fără goluri a sticlei se 
realizează cu scopul asigurării 
unei stabilităţi mai mari, izolare 
termică şi fonică mai bună, 
protecţiei împotriva efracţiilor şi 
a siguranţei de funcţionare.

KF 405
ferestre din plastic- &  
plastic/aluMiniu

desiGn LiniAr
Design exterior şi interior mo-
dern, cu muchii accentuate 

vitrAJ i-tec 
teHnoLoGie  
Fix-o-round
Fixarea fără goluri a sticlei se 
realizează cu scopul asigurării 
unei stabilităţi mai mari, izolare 
termică şi fonică mai bună, 
protecţiei împotriva efracţiilor  
şi a siguranţei de funcţionare.

ventiLAţie i-tec
Aer curat permanent în întreaga 
încăpere pentru comoditatea 
Dvs. Ventilaţia necontrolată 
conduce la piedere de energie. 
Ventilatorul I-tec este echipat  
cu schimbător de căldură.  
Recuperarea de căldură reduce 
la minim pierderea de energie.
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studio Ferestre studio

  dAte teHnice: 

 izolare termică La modelul de bază izolarea 
termică se realizează cu vitraj  
cu 4 straturi (Ug = 0,60 W/m2K)  
Uw = 0,78 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 

termice până la uw 0,64 W/m2K 
(cu vitraj corespunzător)

 izolare fonică Izolare fonică până la 45 dB  
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 93mm

  Se pot combina cu ferestre din 
lemn/aluminiu

  Umbrire montată şi astfel protejată, 
şi de intimitate între foile de sticlă - 
la cerere cu umbrire I-tec

  Feronerie complet ascunsă

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Sistem de garnitură triplă

  La cerere cu înveliş mai scurt din 
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic

  Garnituri externe – la alegere negre 
sau gri deschis

  La cerere cu ventilaţie I-tec

 i-tec  

HV 350
fereastră din leMn/aluMiniu  
cu canate cuplate

  dAte teHnice:

 izolare termică La modelul de bază izolarea termică 
se realizează cu vitraj cu 3 straturi 
(Ug = 0,90 W/m2K)  
Uw = 0,99 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 
termice pe lângă o greutate redusă 

până la uw 0,68 W/m2K (cu vitraj 
3light) – cu certificat de casă 
pasivă

 izolare fonică Izolare fonică până la 45 dB (cu 
vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85mm

  Design modern intern cu canat cu 
muchii accentuate

  Umbrire montată şi astfel protejată, 
şi de intimitate între foile de sticlă - 
la cerere cu umbrire I-tec

  Feronerie complet ascunsă

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  La cerere cu vitraj de 4 straturi – cu 
certificat de casă pasivă 

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Sistem de garnitură triplă

  Datorită cercevelei fară ramă, 
curăţarea ferestrei este uşoară  
şi comodă

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

 i-tec 

 

protecţie cvAdrupLĂ
Izolare termică şi fonică, umbrire 
şi protecţie de intimitate într-o 
singură fereastră. Nu sunt 
necesare pregătiri constructive 
premergătoare. Sistemele de 
umbrire nu necesită montaje 
ulterioare.

opticĂ de sticLĂ 
modernĂ
Această fereastră inovativă cu 
canate cuplate, cu toc proiectat cu 
muchii accentuate, cu optică de 
sticlă atractivă și modernă, permi-
te montarea în faţadă pe trei laturi. 
Design interior modern cu canaturi 
înzestrate cu muchii accentuate.

eLemente de umBrire 
i-tec 
La cerere putem livra cu jaluze-
le, pliseuri sau Duette®  Photo-
voltaik cu utilizarea autarhică a 
energiei. Alimentare energetică 
cu ajutorul modulului Photovol-
taik integrat, nu necesită insta-
lare, comandă prin telecomandă 
bidirecţională.

KV 440
ferestre cu canate cuplate  
din plastic/aluMiniu

opticĂ de sticLĂ 
modernĂ
Această fereastră inovativă cu 
canate cuplate, cu toc proiectat 
cu muchii accentuate, cu optică 
de sticlă atractivă, permite mon-
tarea în faţadă pe trei laturi. De-
sign interior modern cu canaturi 
înzestrate cu muchii accentuate.

umBrire optimĂ
Pliseul dublu cu acoperire 
de aluminiu (Duette®) asigură 
izolare termică în plus şi umbrire 
excelentă (asemenea jaluzelelor)

eLemente de umBrire 
i-tec 
La cerere putem livra cu jaluzele, 
pliseuri sau Duette®  Photovoltaik 
cu utilizarea autarhică a energiei. 
Alimentare energetică cu ajutorul 
modulului Photovoltaik integrat, 
nu necesită instalare, comandă 
prin telecomandă bidirecţională.
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studio Ferestre studio

  dAte teHnice: 

 izolare termică In cazul modelului standard 
izolarea termică se realizează cu 
vitraj tristratificat şi racord lateral cu 
conductibilitate termică redusă 
(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

  În vederea celui mai bun randa-
ment energetic SOLAR+vitraj  
Ug = 0,6 W/m2K și valoarea  
g de 62%

 izolare fonică Izolare fonică până la 46 dB 

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85mm

  Design interior şi exterior clasic,  
cu muchii accentuate şi linii drepte

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

  Sistem de garnitură triplă

  Conform TU Graz în gama de bază 
este corespunzător instalării în 
casele pasive.

 i-tec  
 

sistem GeniAL de 
vitrAJ
Statica şi rezistenţa la torsiune 
sunt bune datorită lipirii sticlei 
de tocul de lemn. 

desiGn LiniAr
Design exterior şi interior mo-
dern, cu muchii accentuate 

sistem  
de GArniturĂ tripLĂ
Trei planuri de etanşare 
înconjurătoare, fără întrerupere 
asigură etanşeitatea excelentă. 

HF 310
fereastră din leMn/aluMiniu
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home

home
Acest stil creează un mediu de viaţă frumos şi asigură o atmosferă armonioasă, plăcută. Este destinat 

persoanelor care doresc să-şi creeze un spaţiu mai mare de trai pentru dorinţele şi ideile lor. Fiindcă mai 

departe este cel mai bine acasă. Şi pentru a putea construi un cămin după ideile şi dorinţele noastre, 

este în continuare una dintre cele mai importante scopuri în viaţă. 

Stilul dvs. de viaţă este caracterizat de o înaltă conştientizare a calităţii şi a designului. Ferestrele  

Internorm home sunt mai mult decât potrivite acestei solicitări – ele înseamnă calitate de viaţă şi  

mai bună şi confortabilitate. Ferestrele home realizează legătura dintre modernitate şi armonie:

hoMe pure

home pure îndeplineşte cerinţele unui stil modern şi rectiliniu. Creează medii de locuit clare şi pline de 

lumină, unde vă puteţi îndeplini visele şi unde puteţi crea spaţii unice pentru Dvs. şi familia Dvs.

hoMe soft

home soft-ul este simpatic, confortabil şi oferă multiple opţiuni de design - de la elegant la jucăuş.  

O selecţie aproape nelimitată de forme de ferestre. Pot fi cu arc de cerc, segmental, sub formă de coş 

sau ascuţit. Pot fi folosite traverse în multiple versiuni şi diferite elemente de design precum culori, 

mânere, etc., care conferă căminului dvs. un stil armonios.

home soft

home pure
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home

ideal pentru puriŞti 

Formele rectilinii, cu contururi accentuate şi designul modern al 

ferestrelor home pure subliniază arhitectura clădirii. Sistemele 

decentralizate de suprafaţă se potrivesc perfect cu stilul Dvs. 

purist.

Creativitatea Dvs. nu are limite – şi în cazul suprafeţelor şi al cul-

orilor este loc suficient pentru personalizare. colecţia home pure 

vă oferă: mânere, umbrire şi protecţie împotriva insectelor, culori 

şi elemente mari. Toate ferestrele home pure fabricate din lemn/

aluminiu, plastic/aluminiu şi plastic le veţi găsi la capitolul home 

pure Komfort. 

Lăsaţi-vă atras de priveliştile şi perspectivele interesante din tim-

pul explorării stilului home pure!

home 
pure
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home

vedere din eXterior
Abordarea minimalistă pune un mare accent pe calitatea excelentă şi este caracterizată printr-o conştienţă de stil de nivel 

înalt. Ferestrele home pure evidenţiază stilul activ de viată. Indepliniţi-vă exigenţele Dvs. puriste!

personalizare

Ferestrele home pure se potrivesc în arhitectura locuinţei Dvs., jucaţi-vă cu suprafeţele şi culorile lor!

suprafeţe

Puteţi alege între plastic durabil, aluminiu rezistent la intemperii cu un spectru larg de culori şi material cu aspect de lemn 

natural într-o gamă largă de culori.

culori

Pe pagina 35 sunt prezentate  câteva propuneri pentru culorile care se potrivesc ferestrelor home pure. Întregul program 

de culori îl puteţi găsi în prezentarea de la pagina 112.

         

vedere din interior
Formele rectilinii ale ferestrelor home pure corespund pretenţiilor de estetică puristă. home pure reprezintă un standard 

ridicat de viaţă şi întăreşte sentimentul individual de trai.

personalizare

Ferestrele home pure sunt convingătoare prin structura lor unghiulară în ceea ce priveşte arhitectura interioară. 

suprafeţe

Puteţi alege între plastic durabil şi lemn natural cu un spectru larg de culori. 

culori

Pe pagina 35 sunt prezentate câteva culori care se potrivesc ferestrelor home pure. Întregul program de culori îl puteţi 

găsi în prezentarea de la pagina 112. 

 

MateriaL De bază Din 
interior

PLaStiC Sau LeMn 

alb

Ferestre din plastic

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

LeMn

Toate în culori RAL

Ferestre din lemn/aluminiu

LeMn

În culori standard lazurate şi de 

acoperire

Ferestre din lemn/aluminiu

MateriaL De bază Din 
exterior

MateriaL PLaStiC 

alb

Ferestre din plastic

ÎnVeLiş Din aLuMiniu 

în culori  

rezistente la intemperii

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

ÎnVeLiş Din aLuMiniu 

în numeroase  

culori RAL

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

home pure Vederi
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home home pure Komfort

izolare termică (W/m2K)

Tratament LIGHT / SOLAR+

Valoare cea mai bună

★★★★★
Uw = 0,69 / 0,76

Uw = 0,61

★★★★★
Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

★★★★★
Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,64

izolare fonică (dB)
★★★★★

35 – 46

★★★★★
34 – 45

★★★★★
39 – 45

Siguranţă
★★★★★

RC2

★★★★★
RC1, RC2

★★★★★
RC1, RC2

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

 

★

★

blocare
★★★★★ 

integrat în întregime

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

numărul garniturilor
Culoarea garniturii limitatoare externe

3

negru

3

negru

3

negru

Dimensiuni, mm
Adâncime de montare tocuri

Lăţime vizibilă toc/canat
Lăţime vizibilă, dispozitiv de siguranţă (2 canaturi)

Lăţime vizibilă, traversă toc (2 canaturi)

93

118

144

198

93

113

133

187

93

80

117

139

tipuri de deschideri
Fixă

Batantă şi oscilo-/batantă

Oscilantă

Ferestre glisante

Uşi încuiabile

Uşi glisante

Uşi cu prag

Uşi cu deschidere spre exterior

Material de bază

KF 500 KV 440KF 410

★★★★★
Uw = 0,69 / 0,76

Uw = 0,61

★★★★★
35 – 46

★★★★★
RC2

★

★

★

★

 

★

★

★★★★★ 
integrat în întregime

3

gri deschis

90

80

117

139

KF 500

★★★★★
Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,67

★★★★★
33 – 46

★★★★★
RC2

★

★

★

★

★

★

★

★★★★★ 
ascuns

3

negru

85

114

134

173

HF 210

Plastic/aluminiu

★★★★★
Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

★★★★★
34 – 45

★★★★★
RC1, RC2

★

★

★

 

★

 

★

★★★★★ 
ascuns

3

gri deschis

90

113

133

187

KF 410

Plastic

★★★★★
Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

★★★★★
33 – 46

★★★★★
RC2

★

★

★

★

★

★

★

★★★★★ 
ascuns

3

negru

85

114

134

173

HF 310

★★★★★
Uw = 0,99

Uw = 0,68

★★★★★
41 – 45

★★★★★
RC2

★

★

★

 

 

 

★

★★★★★ 
ascuns

3

negru

85

114

134

173

HV 350

Lemn/aluminiu
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home

mâner secustik G80 
Nr. articol 34139
(numai KF 500)

Colecţie home pure

Culori elemente mari

Aici veţi găsi recomandări dintr-o gamă 

de culori - potrivite pentru ferestrele home 

pure. Întregul program de culori îl puteţi 

găsi în prezentarea de la pagina 112.

Arhitectură modernă de sticlă prin utilizarea de vitraje mari şi uşi 

liftant-culisante, soluţii de colţuri într-un design în totalitate din sticlă, 

mărimi XL. 

culori exterioare culori interioare

uşi liftant-culisante din plastic, plastic/aluminiu

uşă liftant-culisante din lemn/aluminiu

uşă de intrare secundară, 
plastic

Această colecţie prezintă accente adiţionale ale arhitecturiix – o recomandare potrivită pentru stilul de design home pure. Alte posibilități puteți găsi în 

trecerea în revistă, de la pagina 108.

vitraj fix

Mânere umbrire şi protecţie împotriva insectelor

La Internorm vă aşteaptă un sortiment 

exigent de mânere - aici vă prezentăm 

o recomandare. Sunt disponibile şi mai 

multe mânere frumoase la partenerii  

Internorm [1st] window! 

Produsele pentru umbrire şi protecţie împotriva insectelor transformă 

ferestrele într-o unitate funcţională şi sprijină evidenţierea designulului 

faţadei.

Ferestre cu canate cuplate: Umbrire şi protecţie de intimitate inte-
grate şi astfel sigure, între foile de sticlă. Puteţi alege între jaluzele, 
pliseuri sau Duette®

raffstore: Direcţionarea şi controlul optim al luminii şi căldurii  
poate fi realizată prin lamele reglabile, combinată cu protecţia contra  
insectelor.

Jaluzele exterioare: Sunt montate în întregime pe fereastră,  
pot fi combinate cu protecţie contra insectelor

protecţie contra insectelor: site sau rulouri cu rame fixe,  
batante şi glisante, care pot fi combinate cu elemente de umbrire.

Ferestre cu 
canate cuplate

protecţie împotriva 
insectelor

Jaluzele exterioare:

mâner standard G80
încuiabil 
nr. articol 36400

mâner standard G80
Rozetă plată
Nr. articol 36423

mâner standard G80
Nr. articol 36404

mâner dallas
Nr. articol 36426

raffstore
cu dirijare de lumină sau fără

M916 Alb

FI501

FI916

HM716

HM735

HM906

HM113

EL01

EL02

HFM02

HFM03

RAL1013

RAL7040

Gri închisHM817

FI502

FI503

FI505

LA602
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home Ferestre home pure

  dAte teHnice: 

 izolare termică In cazul modelului standard izolarea 
termică se realizează cu vitraj 
tristratificat şi racord lateral cu 
conductibilitate termică redusă 
(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

  În vederea celui mai bun randa-
ment energetic SOLAR+vitraj 
(Ug = 0,6 W/m2K și valoarea  
g de 62%) Uw = 0,76 W/m2K

 izolare fonică Izolare fonică până la 46 dB (cu 
vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 90mm

  Sistem revoluționar de feronerie 
I-tec la modelul de bază, adică fe-
ronerie complet integrată, ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  La cerere cu înveliş mai scurt din 
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic

  Sistem de garnitură triplă

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  La modelul de bază RC2 N (fără 
mâner încuiabil) conform EN 
1627–1630

  Anexă sistem cu mai multe camere, 
cu spumă termoizolantă de înaltă 
calitate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  La cerere cu ventilaţie I-tec

  Canate stilizate prin intermediul 
tocurilor profilate – cu avantaje 
oferite de canate într-un aspect de 
sticlă complet

  Mai multă lumină datorită lăţimii 
vizibile înguste, până la 80 mm

 i-tec 

 

KF 410 
ferestre din plastic- & 
plastic/aluMiniu

  dAte teHnice:

 izolare termică In cazul modelului standard 
izolarea termică se realizează cu 
vitraj tristratificat şi racord lateral cu 
conductibilitate termică redusă 
(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

  În vederea celui mai bun randa-
ment energetic SOLAR+vitraj  
(Ug = 0,6 W/m2K și valoarea  
g de 62%) Uw = 0,79 W/m2K

 izolare fonică Izolare fonică până la 45 dB  
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 90mm

  Se pot clasa și combina cu ferestre 
din lemn/aluminiu KV 440

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  La cerere cu înveliş mai scurt din 
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic

  Sistem de garnitură triplă

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

  Sistem cu 5 camere, cu spumă 
termoizolantă de înaltă calitate  
(fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  La cerere cu ventilaţie I-tec

  În execuție de bază cu certificat  
de casă pasivă ift Rosenheim

 i-tec 

 

modeL din pLAstic
Pe lângă modelele cu înveliş 
din aluminiu de toate culorile 
pot fi regăsite şi cele clasice din 
plastic de culoare albă.

Feronerie i-tec
Inchiderea şi blocarea canaturilor 
se realizează cu ajutorul clapelor 
integrate, în locul cepurilor de 
blocare. Prin acest lucru chiar şi 
modelul de bază a feroneriei core-
spunde nivelului de siguranţă RC2 
N (fără mâner încuiabil) conform 
EN 1627–1630, modelul de bază 
fiind omologat împotriva efracţiilor.

ventiLAţie i-tec
Aer curat permanent în întreaga 
încăpere pentru comoditatea  
Dvs. Ventilaţia necontrolată 
conduce la piedere de energie. 
Ventilatorul I-tec este echipat 
cu schimbător de căldură.  
Recuperarea de căldură rezultată 
în urma acestui proces atinge 
86%, astfel pierderea de energie 
se reduce la minim.

KF 500
ferestre din plastic- &  
plastic/aluMiniu

modeL din pLAstic
Pe lângă modelele cu înveliş 
din aluminiu de toate culorile 
pot fi regăsite şi cele clasice din 
plastic de culoare albă.

vitrAJ i-tec  
teHnoLoGie  
Fix-o-round
Fixarea fără goluri a sticlei se 
realizează cu scopul asigurării 
unei stabilităţi mai mari, izolare 
termică şi fonică mai bună, 
protecţiei împotriva efracţiilor şi 
a siguranţei de funcţionare.

ventiLAţie i-tec
Aer curat permanent în întreaga 
încăpere pentru comoditatea 
Dvs. Ventilaţia necontrolată 
conduce la piedere de energie. 
Ventilatorul I-tec este echipat  
cu schimbător de căldură.  
Recuperarea de căldură reduce 
la minim pierderea de energie.
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home Ferestre home pure

  dAte teHnice: 

 izolare termică La modelul de bază izolarea termică 
se realizează cu vitraj cu 4 straturi 
(Ug = 0,60 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 

termice până la uw 0,64 W/m2K 
(cu vitraj corespunzător)

 izolare fonică Izolare fonică până la 45 dB  
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 93mm

  Umbrire montată şi astfel protejată, 
şi de intimitate între foile de sticlă - 
la cerere cu umbrire I-tec

  Feronerie complet ascunsă

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Sistem de garnitură triplă

  La cerere cu înveliş mai scurt din 
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic

  Garnituri externe – la alegere negre 
sau gri deschis

  La cerere cu ventilaţie I-tec

 i-tec  

HV 350
fereastră din leMn/aluMiniu  
cu canate cuplate

  dAte teHnice:

 izolare termică La modelul de bază izolarea 
termică se realizează cu vitraj  
cu 3 straturi (Ug = 0,90 W/m2K) 
Uw = 0,99 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 
termice pe lângă o greutate redusă 

până la uw 0,68 W/m2K  
(cu vitraj 3light) – cu certificat  
de casă pasivă

 izolare fonică Izolare fonică până la 44 dB 
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85mm

  Design modern intern cu canat cu 
muchii accentuate

  Umbrire montată şi astfel protejată, 
şi de intimitate între foile de sticlă – 
la cerere cu umbrire I-tec

  Feronerie complet ascunsă

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  La cerere cu vitraj de 4 straturi – cu 
certificat de casă pasivă 

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Sistem de garnitură triplă

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

 i-tec 

 

protecţie cvAdrupLĂ
Izolare termică şi fonică, umbrire 
şi protecţie de intimitate într-o 
singură fereastră Nu sunt 
necesare pregătiri constructive 
premergătoare. Sistemele de 
umbrire nu necesită montaje 
ulterioare.

desiGn LiniAr
Această fereastră inovativă, cu 
canate cuplate, cu un design 
modern, colţuros, poate fi 
montat în faţadă pe trei laturi. 
La cerere în interior cu şipcă de 
montare cu muchie accentuată.

eLemente de umBrire 
i-tec 
La cerere putem livra cu jaluze-
le, pliseuri sau Duette®  Photo-
voltaik cu utilizarea autarhică a 
energiei. Alimentare energetică 
cu ajutorul modulului Photovol-
taik integrat, nu necesită insta-
lare, comandă prin telecomandă 
bidirecţională.

KV 440
ferestre cu canate cuplate  
din plastic/aluMiniu

opticĂ de sticLĂ 
modernĂ
Această fereastră inovativă cu 
canate cuplate, cu toc proiectat 
cu muchii accentuate, cu optică 
de sticlă atractivă, permite mon-
tarea în faţadă pe trei laturi. De-
sign interior modern cu canaturi 
înzestrate cu muchii accentuate.

sistem GeniAL  
de vitrAJ
Statica şi rezistenţa la torsiune 
sunt bune datorită lipirii sticlei 
de tocul de lemn.

eLemente de umBrire 
i-tec 
La cerere putem livra cu jaluze-
le, pliseuri sau Duette®  Photo-
voltaik cu utilizarea autarhică a 
energiei. Alimentare energetică 
cu ajutorul modulului Photovol-
taik integrat, nu necesită insta-
lare, comandă prin telecomandă 
bidirecţională.
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home Ferestre home pure

  dAte teHnice: 

 izolare termică La modelul de bază izolarea termică 
se realizează cu vitraj cu 3 straturi 
și cu distanțatoare aluminiu/sticlă  
(Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K

  Şi cu vitraj de 48 mm  
(Ug = 0,5 W/m2K fără kripton) cu cel 
mai bun raport calitate/preț

  În vederea celui mai bun randa-
ment energetic SOLAR+vitraj  
Ug = 0,6 W/m2K și valoarea  
g de 62%

 izolare fonică Izolare fonică până la 46 dB 
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85mm

  Design interior şi exterior clasic,  
cu muchii accentuate şi linii drepte

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Sistem de garnitură triplă

  Elemente de închidere Design

  Nivel de siguranţă RC2

 i-tec  
 

HF 310
fereastră din leMn/aluMiniu

  dAte teHnice:

 izolare termică In cazul modelului standard izolarea 
termică se realizează cu vitraj 
tristratificat şi racord lateral cu 
conductibilitate termică redusă 
 (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 
termice până la 
Uw 0,62 W/m2K 
(cu vitraj corespunzător)

 izolare fonică Izolare fonică până la 46 dB 

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85mm

  Design interior şi exterior clasic, cu 
muchii accentuate şi linii drepte

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

  Sistem de garnitură triplă

  Elemente de închidere Design

  Nivel de siguranţă RC2

  Conform TU Graz în gama de  
bază este corespunzător instalării 
în casele pasive.

 i-tec 

 

sistem GeniAL de 
vitrAJ
Statica şi rezistenţa la torsiune 
sunt bune datorită lipirii sticlei 
de tocul de lemn. 

Feronerie compLet 
AscunsĂ
Nu sunt elemente de feronerie 
aparente – în modelul de bază 
– pentru o înfăţişare optimă, 
curăţare mai uşoară şi mai ales 
pentru etanşarea interioară.

desiGn modern
Fereastra HF 210 din lemn/
aluminiu fascinează imaginaţia 
printr-un design exterior mo-
dern, cu muchii accentuate.

HF 210
fereastră din leMn/aluMiniu

sistem GeniAL de 
vitrAJ
Statica şi rezistenţa la torsiune 
sunt bune datorită lipirii sticlei 
de tocul de lemn. 

Feronerie compLet 
AscunsĂ
Nu sunt elemente de feronerie 
aparente – în modelul de bază 
– pentru o înfăţişare optimă, 
curăţare mai uşoară şi mai ales 
pentru etanşarea interioară.

desiGn interior mo-
dern
Fereastra HF 310 din lemn/
aluminiu fascinează imaginaţia 
printr-un design interior modern, 
cu muchii accentuate.
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home

ideal pentru pretenŢioŞi

Formele armonioase şi designul softline ale ferestrelor home 

soft îmbogăţesc arhitectura clădirii. Sistemele de ferestre rotunjite 

Internorm se potrivesc optim cu spațiul de locuit.

Creativitatea Dvs. nu are limite – şi în cazul suprafeţelor şi al 

culorilor este loc suficient pentru personalizare. colecţia home 

soft oferă: mânere, umbrire şi protecţie împotriva insectelor, culori 

şi elemente mari. Toate ferestrele home soft fabricate din lemn/

aluminiu, plastic/aluminiu şi plastic le veţi găsi la capitolul home 

soft Komfort. 

Lăsaţi-vă atras de priveliştile şi perspectivele interesante ale  

stilului home soft!

home 
soft
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home

vedere din eXterior
Criteriul cel mai important este calitatea bună a vieţii şi un cămin plăcut, prietenos. Creaţi-vă o atmosferă armonioasă şi 

comodă cu ferestrele home soft !

personalizare 
Ferestrele home soft se potrivesc perfect în arhitectura căminului dvs. – stabiliţi accente cu suprafeţe, traverse şi culori!

suprafeţe

Puteţi alege între plastic durabil, aluminiu rezistent la intemperii cu un spectru larg de culori şi material cu aspect de lemn 

natural într-o gamă largă de culori. 

traverse

Alegeţi din gama largă de traverse: traverse lipite şi integrate de diferite lăţimi.

culori

La pagina 49 veţi găsi recomandări dintr-o gamă de culori potrivite pentru ferestrele home soft. Întregul program de culori 

îl puteţi găsi în prezentarea de la pagina 112.

         

vedere din interior
Formele rotunjite ale ferestrelor home soft îndeplinesc nevoile dvs. de armonie şi confort. home soft este sinonim cu un 

standard bun de viaţă şi creează mult spaţiu liber pentru abilităţile dvs. creative. 

personalizare

Ferestrele home soft  sunt convingătoare prin formele lor rotunjite în ceea ce priveşte arhitectura interioară. Stabiliţi ac-

cente cu suprafeţe, traverse şi culori!

suprafeţe

Puteţi alege între plastic durabil, folii decorative pentru suprafeţele din plastic precum şi lemn natural cu un spectru larg 

de culori. 

traverse

Alegeţi din gama largă de traverse: traverse lipite şi integrate de diferite lăţimi.

culori

La pagina 49 veţi găsi recomandări dintr-o gamă de culori potrivite pentru ferestrele home soft. Întregul program de culori 

îl puteţi găsi în prezentarea de la pagina 112.

MateriaL De bază Din 
interior

PLaStiC Sau LeMn 

alb

Ferestre din plastic

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

DeCor Din PLaStiC

Folii de decor în diferite culori 

pentru suprafeţe din plastic

Ferestre din plastic

Ferestre din plastic/aluminiu

LeMn

toate în culori RAL, vopsele 

lazurate şi de acoperire în culori 

standard

Ferestre din lemn/aluminiu

MateriaL De bază Din 
exterior

MateriaL PLaStiC 

alb

Ferestre din plastic

ÎnVeLiş Din aLuMiniu 

în numeroase culori

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

ÎnVeLiş Din aLuMiniu 

în culori de decor lemn structurat 

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

home soft Vederi
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home

Dimensiuni, mm
Adâncime de montare tocuri
Lăţime vizibilă toc/canat
Lăţime vizibilă, dispozitiv de siguranţă (2 canaturi)

Lăţime vizibilă, traversă toc (2 canaturi)

93

118

144

198

93

113

133

187

85

114

134

173

90

113

133

187

85

114

134

173

85

114

134

173

blocare
★★★★★ 

ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

Siguranţă
★★★★★

RC1, RC2

★★★★★
RC1, RC2

★★★★★
RC2

★★★★★
RC1, RC2

★★★★★
RC2

★★★★★
RC2

izolare fonică (dB)
★★★★★

34 – 45

★★★★★
39 – 45

★★★★★
33 – 46

★★★★★
34 – 45

★★★★★
33 – 46

★★★★★
41 – 45

izolare termică (W/m2K)

Tratament LIGHT / SOLAR+

Valoare cea mai bună

★★★★★
Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

★★★★★
Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,64

★★★★★
Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,67

★★★★★
Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

★★★★★
Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

★★★★★
Uw = 0,99

Uw = 0,68

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

tipuri de deschideri
Fixă
Batantă şi oscilo-/batantă
Oscilantă
Ferestre glisante
Uşi încuiabile
Uşi glisante
Uşi cu prag
Uşi cu deschidere spre exterior

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

 

 

 

★

numărul garniturilor

Culoarea garniturii limitatoare externe

3

negru

3

negru

3

negru

3

gri deschis

3

negru

3

negru

home soft Komfort

traverse (traverse lipite şi integrate de 
diferite lăţimi)

Material de bază

KV 440KF 410HF 210

Plastic/aluminiu

KF 410

Plastic

HF 310 HV 350

Lemn/aluminiu

★ ★ ★ ★ ★ ★
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home home soft Colecţie

Culori elemente mari

Aici veţi găsi recomandări dintr-o gamă de 

culori – potrivite pentru ferestrele home 

soft. Sortimentul complet de culori

îl puteţi găsi în prezentarea de la pagina 112.

Mai multă lumină incidentă prin utilizarea de vitraje mari şi uşi liftant-

culisante, soluţii de colţuri într-un design în totalitate din sticlă, mărimi 

XL. 

culori exterioare culori interioare

uşi liftant-culisante din plastic, plastic/aluminiu

uşă liftant-culisante din lemn/aluminiu

Această colecţie prezintă accente adiţionale ale arhitecturii – o recomandare potrivită pentru stilul de design home soft. Alte posibilități puteți găsi în 

trecerea în revistă, de la pagina 108.

Mânere umbrire şi protecţie împotriva insectelor

La Internorm vă aşteaptă un sortiment 

exigent de mânere – aici vă prezentăm 

o recomandare. Sunt disponibile şi mai 

multe mânere frumoase la partenerii  

Internorm [1st] window! 

Produsele pentru umbrire şi protecţie împotriva insectelor transformă 

ferestrele într-o unitate funcţională şi sprijină evidenţierea designulului 

faţadei.

Ferestre cu canate cuplate: Umbrire şi protecţie de intimitate integ-
rate şi astfel sigure, între foile de sticlă. La alegere jaluzele, pliseuri sau 
Duette®.

rulouri exterioare raffstore: Direcţionarea şi controlul optim al luminii 
şi căldurii poate fi realizată prin lamele reglabile, combinată cu protecţia 
contra insectelor.

Jaluzele exterioare şi cu mini-profile: montate în întregime pe 
fereastră, cu posibilităţi de combinare cu protecţia contra insectelor.

protecţie contra insectelor: site sau rulouri cu rame fixe, batante şi 
glisante, care pot fi combinate cu elemente de umbrire.

Ferestre cu 
canate cuplate

protecţie împotriva 
insectelor

Jaluzele exterioare:

mâner standard 
Aluminiu natural
Nr. articol 33899

mâner decorativ mat 
crom/oțel inox
Nr. articol 34596

mâner decorativ 
din oţel
Nr. articol 34615

mâner decorativ 
Bruxelles
crom, satinat
Nr. articol 34592

raffstore
cu dirijare de lumină sau fără

uşi liftant-culisante, plastic, plastic/aluminiuuşă de intrare 
secundară din aluminiu

Stejar auriu

Alb

FI501

LA600

FI916

FI502

FI508

FI506

LA601

Oregon Decor

HM304

HM605

M916

HDS07

HDS03

HM735

HM803

HDH14
maro deschis

HFM02

HFM21
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home Ferestre home soft 

KF 410 
ferestre din plastic- & 
plastic/aluMiniu

  dAte teHnice:

 izolare termică In cazul modelului standard izolarea 
termică se realizează cu vitraj 
tristratificat şi racord lateral cu 
conductibilitate termică redusă 
 (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

  În vederea celui mai bun randa-
ment energetic SOLAR+vitraj  
(Ug = 0,6 W/m2K și valoarea  
g de 62%) Uw = 0,73 W/m2K

 izolare fonică Izolare fonică până la 45 dB  
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 90mm

  Se pot combina cu ferestre din 
lemn/aluminiu

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  La cerere cu înveliş mai scurt din 
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic

  Sistem de garnitură triplă

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

  Sistem cu 5 camere, cu spumă 
termoizolantă de înaltă calitate  
(fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  La cerere cu ventilaţie I-tec

  În execuție de bază cu certificat  
de casă pasivă ift Rosenheim

 i-tec 

modeL din pLAstic
Pe lângă modelele cu înveliş din 
aluminiu de toate culorile pot fi 
regăsite şi cele clasice din pla-
stic de culoare albă. Garniturile 
modelului de bază din plastic 
sunt de culoare gri deschis.

vitrAJ i-tec 
teHnoLoGie  
Fix-o-round
Fixarea fără goluri a sticlei se 
realizează cu scopul asigurării 
unei stabilităţi mai mari, izolare 
termică şi fonică mai bună, 
protecţiei împotriva efracţiilor şi 
a siguranţei de funcţionare.

ventiLAţie i-tec
Aer curat permanent în întreaga 
încăpere pentru comoditatea 
Dvs. Ventilaţia necontrolată 
conduce la piedere de energie. 
Ventilatorul I-tec este echipat 
cu schimbător de căldură. Re-
cuperarea de căldură reduce la 
minim pierderea de energie.

  dAte teHnice: 

 izolare termică La modelul de bază izolarea termică 
se realizează cu vitraj cu 4 straturi 
(Ug = 0,60 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 

termice până la uw 0,64 W/m2K 
(cu vitraj corespunzător)

 izolare fonică Izolare fonică până la 45 dB  
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 93mm

  Se pot clasa și combina cu ferestre 
din lemn/aluminiu KF 410

  Umbrire montată şi astfel protejată, 
şi de intimitate între foile de sticlă - 
la cerere cu umbrire I-tec

  Feronerie complet ascunsă

  Sistem cu 5 camere, cu spumă 
termoizolantă de înaltă calitate  
(fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  La cerere cu umbrire I-tec

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Sistem de garnitură triplă

  La cerere cu înveliş mai scurt din 
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic

  Garnituri externe – la alegere negre 
sau gri deschis

  La cerere cu ventilaţie I-tec

 i-tec  
 

protecţie cvAdrupLĂ
Izolare termică şi fonică, umbrire 
şi protecţie de intimitate într-o 
singură fereastră. Nu sunt 
necesare pregătiri constructive 
premergătoare. Sistemele de 
umbrire nu necesită montaje 
ulterioare.

desiGn LiniAr cu 
ApAriție rotunJitĂ
Această fereastră inovativă, cu 
canate cuplate, cu un design 
rotunjit, poate fi montat în faţadă 
pe trei laturi. Cu baghete cu 
muchii rotunjite în interior

eLemente de umBrire 
i-tec 
La cerere putem livra cu jaluze-
le, pliseuri sau Duette®  Photo-
voltaik cu utilizarea autarhică a 
energiei. Alimentare energetică 
cu ajutorul modulului Photovol-
taik integrat, nu necesită insta-
lare, comandă prin telecomandă 
bidirecţională.

KV 440
ferestre cu canate cuplate  
din plastic/aluMiniu
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home Ferestre home soft 

KF 200 
ferestre din plastic- & 
plastic/aluMiniu

  dAte teHnice:

 izolare termică La modelul de bază izolarea termică 
se realizează cu vitraj LIGHT cu 3 
straturi (Ug = 0,7 W/m2K)  
Uw = 1,0 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 
termice până la uw 0,74 W/m2K 
(cu vitraj corespunzător)

 izolare fonică Izolare fonică până la 45 dB 
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 68 mm

  Lăţime vizibilă îngustă până la  
97 mm

  La cerere feronerie complet 
ascunsă

  Degajare de apă vizibilă

  La cerere cu înveliş mai scurt din 
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic

  Sistem de garnitură triplă

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

  Nivel omologat de siguranţă RC1 şi 
RC2 (la cerere)

  sistem cu 5 camere

  Elemente de închidere înşurubate 
în oţel – la ferestrele peste o 
anumită dimensiune

 i-tec 

 

home soft

home soft

ambiente

home pure

ambiente

  dAte teHnice: 

 izolare termică La modelul de bază izolarea termică 
se realizează cu vitraj cu 3 straturi 
și cu distanțatoare aluminiu/sticlă  
 (Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K

  Şi cu vitraj de 48 mm  
(Ug = 0,5 W/m2K fără kripton) cu  
cel mai bun raport calitate/preț

  În vederea celui mai bun randa-
ment energetic SOLAR+vitraj  
Ug = 0,6 W/m2K și valoarea  
g de 62%

 izolare fonică Izolare fonică până la 46 dB 
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85 mm

  Design interior şi exterior clasic, cu 
muchii accentuate şi linii drepte

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Sistem de garnitură triplă

  Elemente de închidere Design

  Nivel de siguranţă RC2

 i-tec  
 

sistem GeniAL de 
vitrAJ
Statica şi rezistenţa la torsiune 
sunt bune datorită lipirii sticlei 
de tocul de lemn. 

Feronerie compLet 
AscunsĂ
Nu sunt elemente de feronerie 
aparente – în modelul de bază 
– pentru o înfăţişare optimă, 
curăţare mai uşoară şi mai ales 
pentru etanşarea interioară.

desiGn modern
Fereastra HF 210 din lemn/
aluminiu fascinează imaginaţia 
printr-un design cu muchii 
rotunjite.

HF 210
fereastră din leMn/aluMiniu
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home Ferestre home soft 

HF 310
fereastră din leMn/aluMiniu

sistem GeniAL de 
vitrAJ
Statica şi rezistenţa la torsiune 
sunt bune datorită lipirii sticlei 
de tocul de lemn. 

Feronerie compLet 
AscunsĂ
Nu sunt elemente de feronerie 
aparente – în modelul de bază 
– pentru o înfăţişare optimă, 
curăţare mai uşoară şi mai ales 
pentru etanşarea interioară.

desiGn modern
Fereastra HF 310 din lemn/
aluminiu fascinează imaginaţia 
printr-un design cu muchii 
rotunjite.

HV 350
fereastră din leMn/aluMiniu  
cu canate cuplate

  dAte teHnice:

 izolare termică La modelul de bază izolarea termică 
se realizează cu vitraj cu 3 straturi 
(Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,99 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 
termice pe lângă o greutate redusă 
Uw 0,68 W/m2K (cu vitraj 3light)

 izolare fonică Izolare fonică până la 44 dB  
(cu vitraj corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85mm

  Datorită montării între sticle 
(jaluzele, pliseuri sau Duette®) se 
poate asigura o protecţie împo-
triva deteriorării şi a intemperiilor, 
funcţionare fără zgomot, acţionare 
prin motor alimentat de energia 
solară

  La cerere cu umbrire I-tec

  Feronerie complet ascunsă

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Sistem de garnitură triplă

  Combinat cu sticlă izolantă 
tristratificată şi cu sticlă exterioară 
poate fi livrată şi drept component 
certificat al caselor pasive

 i-tec 

 

soFtLine desiGn
Armonie şi estetică perfectă 
prin rotunjirea tuturor muchi-
ilor. Acest design de profil bine 
confirmat, reţinut se potriveşte 
oriunde.

protecţie cvAdrupLĂ
Izolare termică şi fonică, umbrire 
şi protecţie de intimitate într-o 
singură fereastră. Nu sunt 
necesare pregătiri constructive 
premergătoare. Sistemele de 
umbrire nu necesită montaje 
ulterioare.

eLemente de umBrire 
i-tec 
La cerere putem livra cu 
jaluzele, pliseuri sau Duette®  
Photovoltaik cu utilizarea 
autarhică a energiei. Alimentare 
energetică cu ajutorul modulului 
Photovoltaik integrat, nu 
necesită instalare, comandă 
prin telecomandă bidirecţională.

  dAte teHnice:

 izolare termică In cazul modelului standard izolarea 
termică se realizează cu vitraj 
tristratificat şi racord lateral cu 
conductibilitate termică redusă 
 (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 

termice până la uw 0,62 W/m2K 
(cu vitraj corespunzător)

 izolare fonică Izolare fonică până la 46 dB 

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85mm

  Se pot combina cu ferestrele  
KF 410

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

  Sistem de garnitură triplă

  Elemente de închidere Design

  Nivel de siguranţă RC2

  Conform TU Graz în varianta 
de bază este corespunzătoare 
instalării în casele pasive.

 i-tec 
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sunt ideale pentru 
clădiri tradiŢionale

Ferestrele ambiente se caracterizează prin forme clasice şi design 

tradiţional, care determină arhitectura clădirii. Sistemele de valoare 

Internorm subliniază caracterul special al căminului dvs.

Creativitatea Dvs. nu are limite – şi în cazul suprafeţelor şi al culorilor 

este loc suficient pentru personalizare. colecţia ambiente oferă 

tocmai aceste lucruri: mânere, umbrire şi protecţie împotriva insec-

telor, culori şi elemente mari. Toate ferestrele ambiente fabricate 

din lemn/aluminiu, plastic/aluminiu şi plastic le veţi găsi în partea 

ambiente Komfort. 

Lăsaţi-vă atras de priveliştile şi perspectivele examinării stilului 

ambiente!

ambiente
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vedere din interior
Formele clasice ale ferestrelor ambiente conferă un efect exclusiv, de bun gust. Ferestrele Internorm ambiente reprezintă 

un standard de viaţă ridicat şi oferă diverse posibilităţi de design.

personalizare

Ferestrele ambiente sunt convingătoare prin formele lor tradiţionale în ceea ce priveşte arhitectura interioară. 

suprafeţe

Puteţi alege între plastic durabil, folii decorative pentru suprafeţele din plastic precum şi lemn natural cu un spectru larg 

de culori. 

traverse

Alegeţi din gama largă de traverse: traverse lipite şi integrate de diferite lăţimi precum şi traverse aurite şi de plumb.

culori

Oferta de culori potrivite pentru ferestrele ambiente o găsiţi la pagina 63. Întregul program de culori îl puteţi găsi în pre-

zentarea de la pagina 112.

vedere din eXterior
Criteriul cel mai important este calitatea bună a vieţii şi un cămin exclusiv, elegant. Ferestrele ambiente urmăresc formele 

Jugendstil şi ale clasicismului, de la casele tradiţionale, clasice până la conacele elegante. 

personalizare

Ferestrele ambiente se potrivesc în arhitectura locuinţei Dvs., exploataţi posibilităţile oferite de traverse şi culori!

suprafeţe

Puteţi alege între plastic durabil, aluminiu rezistent la intemperii cu un spectru larg de culori şi material cu aspect de lemn 

natural într-o gamă largă de culori. 

traverse

Alegeţi din gama largă de traverse: traverse lipite şi integrate de diferite lăţimi precum şi traverse aurite şi de plumb.

culori

Oferta de culori potrivite pentru ferestrele ambiente o găsiţi la pagina 63. Întregul program de culori îl puteţi găsi în pre-

zentarea de la pagina 112.

MateriaL De bază Din 
interior

PLaStiC Sau LeMn 

alb

Ferestre din plastic

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

DeCor Din PLaStiC

Folii de decor în diferite culori 

pentru suprafeţe din plastic

Ferestre din plastic

Ferestre din plastic/aluminiu

LeMn

În culori standard lazurate şi de 

acoperire

Ferestre din lemn/aluminiu

MateriaL De bază Din 
exterior

MateriaL PLaStiC 

alb

Ferestre din plastic

ÎnVeLiş Din aLuMiniu 

în numeroase culori

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

ÎnVeLiş Din aLuMiniu 

în culori de decor lemn structurat 

Ferestre din plastic/aluminiu

Ferestre din lemn/aluminiu

ambiente Vederi
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ambiente  ambiente Komfort

Dimensiuni, mm
Adâncime de montare tocuri
Lăţime vizibilă toc/canat
Lăţime vizibilă, dispozitiv de siguranţă (2 canaturi)

Lăţime vizibilă, traversă toc (2 canaturi)

93

118

144

198

93

113

133

187

85

114

134

173

90

113

133

187

85

114

134

173

85

114

134

173

blocare
★★★★★ 

ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

★★★★★ 
ascuns

Siguranţă
★★★★★

RC1, RC2

★★★★★
RC1, RC2

★★★★★
RC2

★★★★★
RC1, RC2

★★★★★
RC2

★★★★★
RC2

izolare fonică (dB)
★★★★★

34 – 45

★★★★★
39 – 45

★★★★★
33 – 46

★★★★★
34 – 45

★★★★★
33 – 46

★★★★★
41 – 45

izolare termică (W/m2K)

Tratament LIGHT / SOLAR+

Valoare cea mai bună

★★★★★
Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

★★★★★
Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,64

★★★★★
Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,67

★★★★★
Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

★★★★★
Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

★★★★★
Uw = 0,99

Uw = 0,68

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

tipuri de deschideri
Fixă
Batantă şi oscilo-/batantă
Oscilantă
Ferestre glisante
Uşi încuiabile
Uşi glisante
Uşi cu prag
Uşi cu deschidere spre exterior

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

 

 

 

★

numărul garniturilor

Culoarea garniturii limitatoare externe

3

negru

3

negru

3

negru

3

gri deschis

3

negru

3

negru

traverse (Traverse lipite şi integrate de diferite lăţimi  
precum şi traverse aurite şi de plumb.)

Material de bază

KV 440KF 410HF 210

Plastic/aluminiu

KF 410

Plastic

HF 310 HV 350

Lemn/aluminiu

★ ★ ★ ★ ★ ★
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ambiente  ambiente Colecţia

mâner standard 
Aluminiu natural
Nr. articol 33899

mâner decorativ 
din oţel
Nr. articol 34615

mâner decorativ  
Athinai crom/oţel 
inoxidabil mat
Nr. articol 34596

mâner decorativ 
Bruxelles
crom, satinat
Nr. articol 34592

mâner decorativ Atlanta
cupru polisat
Nr. articol 34750

mâner decorativ 
cupru polisat
Nr. articol 34597

mâner decorativ 
din cupru lustruit
Nr. articol 34595

Culori elemente mari

Aici veţi găsi recomandări dintr-o gamă de 

culori potrivite pentru ferestrele ambiente. 

Sortimentul complet de culori

îl puteţi găsi în prezentarea de la pagina 112.

Mai multă lumină incidentă prin utilizarea de vitraje mari şi uşi liftant-

culisante, soluţii de colţuri într-un design în totalitate din sticlă,  

mărimi XL. 

culori exterioare culori interioare

uşi liftant-culisante din plastic, plastic/aluminiu

uşă liftant-culisante din lemn/aluminiu

Această colecţie prezintă accente adiţionale ale arhitecturii – o recomandare potrivită pentru stilul de design ambiente. Alte posibilități puteți găsi în trece-

rea în revistă, de la pagina 108.

Mânere umbrire şi protecţie împotriva insectelor

La Internorm vă aşteaptă un sortiment 

exigent de mânere - aici vă prezentăm 

o recomandare. Sunt disponibile şi mai 

multe mânere frumoase la partenerii Inter-

norm [1st] window! 

Produsele pentru umbrire şi protecţie împotriva insectelor transformă 

ferestrele într-o unitate funcţională şi sprijină evidenţierea designulului 

faţadei.

Ferestre cu canate cuplate: Umbrire şi protecţie de intimitate inte-
grate şi astfel sigure, între foile de sticlă. Puteţi alege între jaluzele, 
pliseuri sau Duette®.

Jaluzele exterioare şi cu mini-profile: Montate în întregime pe 
fereastră, cu posibilităţi de combinare cu protecţia contra insectelor.

protecţie contra insectelor: Site sau rulouri cu rame fixe, batante şi 
glisante, care pot fi combinate cu elemente de umbrire.

Jaluzele: Confecţionate din aluminiu, cu multiple posibilităţi de reali-
zare şi de combinare cu protecţie împotriva insectelor

Ferestre cu 
canate cuplate

Jaluzele exterioare:

uşi pliante din plastic, plastic/aluminiuuşă de intrare 
secundară din aluminiu

Jaluzeleprotecţie împotriva 
insectelor

HDS04

HDS01

HDS08

HM304

HM605

HM768

M916

HM817

DM01
verde închis

HDH13 
maro închis

Alb nobil

Stejar auriu

Alb

FI501

FI503

FI509

FI507

LA600

LA602

FI916
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ambiente  Ferestre ambiente 

KF 410 
ferestre din plastic- & 
plastic/aluMiniu

  dAte teHnice:

 izolare termică In cazul modelului standard izolarea 
termică se realizează cu vitraj 
tristratificat şi racord lateral cu 
conductibilitate termică redusă 
(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

  În vederea celui mai bun randa-
ment energetic SOLAR+vitraj 
(Ug = 0,6 W/m2K și valoarea  
g de 62%) Uw = 0,79 W/m2K

 izolare fonică Izolare fonică până la 45 dB (cu vitraj 
corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 90 mm

  Se pot clasa și combina cu ferestre 
din lemn/aluminiu KV 440

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  La cerere cu înveliş mai scurt din 
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic

  Sistem de garnitură triplă

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

  Sistem cu 5 camere, cu spumă 
termoizolantă de înaltă calitate (fără 
HFCKW, HFKW şi FKW)

  La cerere cu ventilaţie I-tec

  În execuție de bază cu certificat de 
casă pasivă ift Rosenheim

 i-tec 

 

modeL din pLAstic
Pe lângă modelele cu înveliş din 
aluminiu de toate culorile pot fi 
regăsite şi cele clasice din pla-
stic de culoare albă cu etanșări 
gri deschis.

desiGn interior 
Armonios
Bagheta de montare lipită de 
tocul de lemn este rotunjită, 
astfel se potriveşte perfect în 
design- ul ambiente.

ventiLAţie i-tec
Aer curat permanent în întreaga 
încăpere pentru comoditatea 
Dvs. Ventilaţia necontrolată 
conduce la piedere de energie. 
Ventilatorul I-tec este echipat 
cu schimbător de căldură. Re-
cuperarea de căldură reduce la 
minim pierderea de energie.

  dAte teHnice: 

 izolare termică La modelul de bază izolarea termică 
se realizează cu vitraj cu 4 straturi 
(Ug = 0,60 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 

termice până la uw = 0,64 W/m2K 
(cu vitraj corespunzător)

 izolare fonică Izolare fonică până la 45 dB (cu vitraj 
corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 93 mm

  Se pot clasa și combina cu ferestre 
din lemn/aluminiu KF 410

  Umbrire montată şi astfel protejată, 
şi de intimitate între foile de sticlă - 
la cerere cu umbrire I-tec

  Feronerie complet ascunsă

  Sistem cu 5 camere, cu spumă 
termoizolantă de înaltă calitate (fără 
HFCKW, HFKW şi FKW)

  La cerere cu umbrire I-tec

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Sistem de garnitură triplă

  La cerere cu înveliş mai scurt din 
aluminiu pentru montare optimă la 
perete din punct de vedere termic

  Garnituri externe – la alegere negre 
sau gri deschis

  La cerere cu ventilaţie I-tec

 i-tec  
 

protecţie cvAdrupLĂ
Izolare termică şi fonică, umbrire 
şi protecţie de intimitate într-o 
singură fereastră Nu sunt 
necesare pregătiri constructive 
premergătoare. Sistemele de 
umbrire nu necesită montaje 
ulterioare.

desiGn LiniAr
Această fereastră inovativă, cu 
canate cuplate, cu un design 
rotunjit, poate fi montată în 
faţadă pe trei laturi. Cu baghete 
cu muchii rotunjite în interior

eLemente de umBrire 
i-tec 
La cerere putem livra cu jaluze-
le, pliseuri sau Duette®  Photo-
voltaik cu utilizarea autarhică a 
energiei. Alimentare energetică 
cu ajutorul modulului Photovol-
taik integrat, nu necesită insta-
lare, comandă prin telecomandă 
bidirecţională.

KV 440
ferestre cu canate cuplate  
din plastic/aluMiniu
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  dAte teHnice: 

 izolare termică La modelul de bază izolarea termică 
se realizează cu vitraj cu 3 straturi 
și cu distanțatoare aluminiu/sticlă  
(Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K

  Şi cu vitraj de 48 mm  
(Ug = 0,5 W/m2K fără kripton) cu cel 
mai bun raport calitate/preț

  Valoarea cea mai bună a izolării 

termice până la uw = 0,67 W/m2K 
(cu vitraj corespunzător)

 izolare fonică Izolare fonică până la 46 dB (cu vitraj 
corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85mm

  Design exterior şi interior rotunjit

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Sistem de garnitură triplă

  Elemente de închidere Design

  Nivel de siguranţă RC2

 i-tec  
 

sistem GeniAL de 
vitrAJ
Statica şi rezistenţa la torsiune 
sunt bune datorită lipirii sticlei 
de tocul de lemn. 

Feronerie compLet 
AscunsĂ
Nu sunt elemente de feronerie 
aparente – în modelul de bază 
– pentru o înfăţişare optimă, 
curăţare mai uşoară şi mai ales 
pentru etanşarea interioară.

desiGn modern
Fereastra HF 210 din lemn/
aluminiu fascinează imaginaţia 
printr-un design exterior profilat.

HF 210
fereastră din leMn/aluMiniu

HF 310
fereastră din leMn/aluMiniu

  dAte teHnice:

 izolare termică In cazul modelului standard izolarea 
termică se realizează cu vitraj 
tristratificat şi racord lateral cu 
conductibilitate termică redusă 
(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

  În vederea celui mai bun randa-
ment energetic SOLAR+vitraj  
Ug = 0,6 W/m2K și valoarea 
g de 62%

 izolare fonică Izolare fonică până la 46 dB 

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85 mm

  Se pot combina cu ferestrele  
KF 410

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Feronerie complet ascunsă

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  La modelul de bază nivel de 
siguranţă standard

  Sistem de garnitură triplă

  Elemente de închidere Design

  Nivel de siguranţă RC2

  Conform TU Graz în execuția 
de bază este corespunzătoare 
instalării în casele pasive.

 i-tec 

 

sistem GeniAL de 
vitrAJ
Statica şi rezistenţa la torsiune 
sunt bune datorită lipirii sticlei 
de tocul de lemn. 

Feronerie compLet 
AscunsĂ
Nu sunt elemente de feronerie 
aparente – în modelul de bază 
– pentru o înfăţişare optimă, 
curăţare mai uşoară şi mai ales 
pentru etanşarea interioară.

desiGn modern
Fereastra HF 310 din lemn/
aluminiu fascinează imaginaţia 
printr-un design exterior profilat.
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HV 350
fereastră din leMn/aluMiniu  
cu canate cuplate

  dAte teHnice:

 izolare termică La modelul de bază izolarea termică 
se realizează cu vitraj cu 3 straturi 
(Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,99 W/m2K

  Valoarea cea mai bună a izolării 
termice pe lângă o greutate redusă 
Uw 0,68 W/m2K (cu vitraj 3light)

 izolare fonică Izolare fonică până la 44 dB (cu vitraj 
corespunzător)

 descrierea sistemului Adâncimea de instalare 85mm

  Datorită montării între sticle 
(jaluzele, pliseuri sau Duette®) se 
poate asigura o protecţie împo-
triva deteriorării şi a intemperiilor, 
funcţionare fără zgomot, acţionare 
prin motor alimentat de energia 
solară

  La cerere cu umbrire I-tec

  Feronerie complet ascunsă

  Spumă termoizolantă de înaltă cali-
tate (fără HFCKW, HFKW şi FKW)

  Degajarea apei ascunsă sau 
vizibilă, la alegere

  Tehnologie FIX-O-ROUND

  Sistem de garnitură triplă

  Combinat cu sticlă izolantă 
tristratificată şi cu sticlă exterioară 
poate fi livrată şi drept component 
certificat al caselor pasive

 i-tec 

 

desiGn AmBiente
Armonie şi estetică perfectă 
prin rotunjirea tuturor muchi-
ilor. Acest design de profil bine 
confirmat, reţinut se potriveşte 
oriunde.

protecţie cvAdrupLĂ
Izolare termică şi fonică, umbrire 
şi protecţie de intimitate într-o 
singură fereastră. Nu sunt 
necesare pregătiri constructive 
premergătoare. Sistemele de 
umbrire nu necesită montaje 
ulterioare.

eLemente de umBrire 
i-tec 
La cerere putem livra cu 
jaluzele, pliseuri sau Duette®  
Photovoltaik cu utilizarea 
autarhică a energiei. Alimentare 
energetică cu ajutorul modulului 
Photovoltaik integrat, nu 
necesită instalare, comandă 
prin telecomandă bidirecţională.
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creatori de trend

Dezvoltarea tehnologică continuă și ideile noi, inovative ne fac 

lideri în profesie. De decenii reușim să perfecționăm ferestrele 

noastre combinând estetica cu tehnica cea mai modernă.

Departamentul propriu de cercetare si dezvoltare al firmei noastre 

ne asigură puterea de inovație. Sistemele noi, inovative de ferest-

re şi uşi de intrare sunt fabricate 100% de către INTERNORM. 

De la cercetare şi dezvoltare, prin extrudare şi fabricarea sticlelor 

izolante până la logistică toate fazele de fabricaţie se realizează în 

cele trei fabrici INTERNORM, aflate în localităţile Traun, Sarleins-

bach şi Lannach. 

Ca lider al inovaţiei Internorm vă asigură Dvs. soluții determinante:

· Combinabilitatea perfectă a produselor Internorm

· Mai multă lumină incidentă prin utilizarea ușilor liftant-culisante 

    din plastic/aluminiu și lemn/aluminiu

· Acționarea confortabilă a elementelor de umbrire

internorM MăreŞte MiZa

Inovaţii determinante 2014

70 i 71 



CONFORT MAXIM
Ferestre din lemn/aluminiu

· Suprafață plăcută din lemn în interior, înveliș din 

aluminiu protector în exterior

· Datorită termospumei cu izolare termică excelentă 

este perfect corespunzătoare pentru instalarea în 

case cu consum redus de energie și cele pasive

· Design diferit al tocului şi canatului corespunzător 

stilului casei Dvs.

MAI MULTĂ LUMINĂ INCIDENTĂ CU 
SOLUȚIE OPTIMĂ
Uşi liftant-culisante

· Mai multă lumină incidentă prin utilizarea vitrajelor 

de suprafață mare

· Ridicarea şi glisarea uşoară a canatelor 

· Nu există pericol de împiedicare datorită pragului 

de înălțime redusă

SOLUŢIE OPTIMĂ PENTRU INCĂPERILE 
UMEDE
Ferestre din plastic/aluminiu

· Izolare termică excelentă

· Rezistent la intemperii, practic etern rezistent și 

ușor tratabil

· Design diferit al tocului si canatului corespunzător 

stilului casei Dvs.

SOLUŢIE OPTIMĂ PENTRU INTRĂRILE 
IN CASĂ
Uşi de intrare in casă

· Accesibil din material de bază aluminiu și  

lemn/ aluminiu

· Design corespunzător stilului casei - liniar,  

cu muchii accentuate, cu profile sau rotunjit

· Posibilități aproape nelimitate de formare datorită 

sortimentului larg de culori, vitraje și mânere

MAI MULTĂ PROTECȚIE CU SOLUȚIE 
OPTIMĂ
Umbrire şi protecţie împotriva insectelor

· Umbrire şi protecţie de intimitate între foile de sticlă 

în cazul ferestrelor cu canate cuplate

· Controlul optim al luminii şi căldurii datorită 

direcționării automatice a luminii în cazul raffstore

· Sistemele de protecție împotriva insectelor se pot 

combina cu elementele de umbrire

coMBinaBilitate 

pentru toate stilurile arhitecturale și pentru toate 

încăperile ferestrele perfecte.

Împreună cu realizarea arhitecturii fidele stilului cresc şi 

pretenţiile faţă de designul, siguranţa, eficienţa energetică 

şi comoditatea ferestrelor. Diferitele componente ale diferi-

telor producători nu se pot combina întotdeauna. 

Ferestrele Internorm nu oferă numai o tehnică 

extraordinară și o tehnologie unică, dar se pot combina 

între ele și cu ușile noastre liftant-culisante, sistemele de 

umbrire și de protecție împotriva insectelor, precum și cu 

ușile de intrare. Adaptat perfect stilului casei și exigențelor 

Dvs. De la o exprimare avantgardistă a formelor, traver-

sand acuratetea modernă si pană la clădirile cu un stil 

elegant prietenos si cele clasice eterne.

Dacă doriți mai bine în baie ferestre din plastic/alumi-

niu, dar în camere nu ați renunța la ferestrele din lemn/ 

aluminiu, Internorm vă deservește și atunci cu o suluție 

perfectă. Stilul ferestrelor și prin acesta apariția exterioară 

a casei rămâne identică. În interiorul casei puteți forma în 

fiecare încăpere ferestrele după cerințele Dvs., din plastic, 

sau din lemn.

1
coMBinație perfectă

2

3

4

5

1 2 3

4 5

1 2

3 4

5

Inovaţii determinante 2014

72 i 73 



Inovaţii determinante 2014

  dAte teHnice: 

 izolare termică Izolare termică până la  
uw 0,64 W/m²K 
 poate fi utilizată la casele pasive

descrierea sistemului  În execuția de bază în exterior și 
în interior protejează sticle ESG 
împotriva leziunilor în cazurile de 
spargeri de sticlă

  Prezentare modernă, cu muchii 
accentuate în exterior şi în interior

  Elemente mari – ridicarea şi rularea 
uşoară a canatelor până la o greu-
tate de 400 kg

  Se pot combina cu sisteme de 
ferestre din lemn/aluminiu

  În execuție de bază Soft/Lift pentru 
ridicarea și coborârea ușoară a ele-
mentului glisant

  Prag din fibră de sticlă cu caracte-
ristici de izolare termică excelente 
pentru realizarea izolării termice şi 
a stabilităţii optime

  Prag plat, corespunzător pentru 
construcţii fără obstacole (opțional)

  Şină de ghidare ascunsă în toc cu 
limitator integrat cu scopul realizării 
aspectului perfect, rularea uşoară 
şi protecţia optimă împotriva 
efracţiilor

  Vitrajul elementului fix direct în toc, 
nu se vede profilul canatului, mai 
multă lumină incidentă datorită 
lăţimii vizibile înguste

  Suprafaţa de aluminiu asigură 
utilizarea a nenumăratelor culori

prAG pLAt
Pragul plat, din fibră de sticlă 
asigură trecerea confortabilă, și 
este excelent corespunzătoare 
construcțiilor fără obstacole.

desiGn revoLuționAr
Vitrajul fix se face direct în toc, 
astfel nu se vede profilul canatu-
lui, și mai multă lumină incidentă 
datorită lăţimilor vizibile înguste.

vArinAte optime de 
desiGn
Imitație de canat pentru apariția 
unificată a vitrajelor (opțional)

KS 430
uŞi liftant-culisante din  
plastic- & din plastic/aluMiniu

Noile uși liftant-culisante KD 430 din plastic respectiv din 

plastic/aluminiu garantează încăperi bine luminate, astfel 

casa Dvs. pare mai înaltă. Elementele glisante de dimensiuni 

mari se pot deplasa foarte ușor, și asigură spațiu și mai mult.

Vitrajele de dimensiuni mari necesită însă protecție 

suplimentară. Ușa liftant-culisanta prevăzută cu vitraj cu 

3 straturi asigură o izolare termică perfectă, este eficientă 

energetic și menține la un nivel redus facturile de încălzire. 

Pe lângă aceasta oferă etanșare bună, stabilitate perfectă, 

precum și protecție sigură împotriva spargerilor.

 

Ușile Internorm liftant-culisante din plastic respectiv din 

plastic/aluminiu combină printr-o tehnică excelentă desig-

nul modern cu confortul remarcabil:

· Mai multă lumină datorită vitrajului de dimensiune mare

· În execuție de bază Soft/Lift

· Se poata comanda până la dimensiunea de  

580 x 280 cm

· Cadru glisant îngust și părți laterale fără cadru

· Deplasare uşoară a canatelor până la o greutate de  

400 kg

· Este eficient energetic și menține la un nivel redus factu-

rile de încălzire 

· Nu există pericol de împiedicare datorită pragului de 

înălțime redusă

· Culori atrăgătoare pentru satisfacerea exigențelor indivi-

duale de design

· Stabilitate mai mare datorită pragului cu fibre de sticlă

· În exterior și în interior protejează sticle ESG împotriva 

leziunilor în cazurile de spergeri de sticlă

· Se poate combina perfect cu toate celelalte sisteme de 

geamuri Internorm

mâner G80
Nr. articol 
36475

mâner dallas
Nr. articol 
36412

mâner 
softline
Nr. articol 
32170

1 2 3

1

2

3

În diMensiuni Mari
uŞi Ks 430 liftant-culisante din plastic respectiv  
din plastic/aluMiniu
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Uşa liftant-culisantă din lemn/aluminiu HS330 înlătură hota-

rele dintre exterior și interior. Integrează în mod unic spațiul 

locativ în natura ambiantă, și crează un complet nou simț al 

spațiului, aproape nelimitat.

Elementele mari din sticlă ale ușii liftant-culisante se pot 

deschide foarte ușor. Tocul glisează neted pe vitrajul lateral 

fix. Nu există canat, care ar fi în cale sau ar lua spațiul 

locativ prețios. Datorită pragului mai jos și fără o treaptă 

deranjantă, exteriorul și interiorul se conectează armonic. 

Ușile liftant-culisante HS 330 din lemn/aluminiu oferă un 

design individual și confort remarcabil combinat cu o 

tehnică excelentă: 

· Mai multă lumină datorită vitrajului de dimensiune mare

· Se poate comanda până la dimensiunea de  

580 x 280 cm

· Cadru glisant îngust și părți laterale fără cadru

· Ridicarea și deplasarea uşoară a canatelor până la o 

greutate de 400 kg

· Este eficient energetic și menține la un nivel redus factu-

rile de încălzire 

· Pierdere redusă de căldură datorită vitrajului cu 3 straturi

· Nu există pericol de împiedicare datorită pragului de 

înălțime redusă

· Culori atrăgătoare pentru satisfacerea exigențelor indivi-

duale de design

· Stabilitate mai mare datorită pragului din fibră de sticlă

· Protejează sticle ESG împotriva leziunilor în cazurile de 

spargeri de sticlă

· Se poate combina perfect cu toate celelalte sisteme de 

geamuri Internorm

mâner G80
Nr. articol 
36475

mâner dallas
Nr. articol 
36412

mâner 
softline
Nr. articol 
32170

1 2 3

1

2

3

natural
uŞă  liftant-culisantă din leMn/aluMiniu hs330

  dAte teHnice: 

 izolare termică Izolare termică până la  

Uw 0,68 W/m²K
  Se poate utiliza în casă pasivă

  La modelul de bază cu vitraj securi-
zat cu 3 straturi pentru obţinerea va-
lorii celei mai bune a izolării termice

 descrierea sistemului Protejează sticle ESG împotriva 
leziunilor în cazurile de spargeri de 
sticlă

  Prezentare modernă, cu muchii 
accentuate în exterior şi în interior

  Colţ complet din sticlă în scopul 
arhitecturii moderne

  Elemente mari – ridicarea şi rularea 
uşoară a canatelor până la o greu-
tate de 400 kg

  În execuție de bază Soft/Lift pentru 
ridicarea și coborârea ușoară a ele-
mentului glisant

  Prag din fibră de sticlă cu caracte-
ristici de izolare termică excelente 
pentru realizarea izolării termice şi a 
stabilităţii optime

  Prag plat, corespunzător pentru 
construcţii fără obstacole (opțional)

  Şină de ghidare ascunsă în toc cu 
limitator integrat cu scopul realizării 
aspectului perfect, rularea uşoară şi 
protecţia optimă împotriva efracţiilor

   Grad de siguranţă RC2 (opțional)

  Vitrajul elementului fix direct în toc, 
nu se vede profilul canatului, mai 
multă lumină incidentă datorită lăţimii 
vizibile înguste

  Profile de tocuri înguste pentru sticle 
de dimensiuni cele mai mari posibile 
– uşa poate fi tencuită complet pe 
trei laturi – astfel doar sticla se vede 
la elementul lateral

  Trei designuri atrăgătoare de mânere

  Suprafaţa de aluminiu asigură utili-
zarea a nenumăratelor culori

 i-tec 

opticĂ de Lemn 
potrivitĂ
Ușa liftant-culisantă arată chiar 
în partea inferioară a pragului un 
design perfect de lemn.

desiGn perFect
Nu există canat înşurubat în 
elementul fix, se poate tencui pe 
trei laturi, în vederea unui efect 
complet de suprafață de sticlă.

prAG din FirBĂ de 
sticLĂ economic din 
punct de vedere en-
erGetic
Pentru izolarea termică şi stabi-
litatea optimă execuție plată în 
vederea trecerii comode.

HS 330
uŞă liftant-culisantă din leMn/
aluMiniu

Inovaţii directoare 2014
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Pentru administrarea comună a mai multor produse cu 

caracteristici similare se pot crea așazise grupuri.

sistemul telecomandat se poate lărgi simplu.

Cu sistemul telecomandat deja consacrat, precum și 

cu ajutorul diferitelor accesorii care se pot cumpăra în 

comerțul de specialitate comanda clădirilor se poate 

extinde individual. Stația meteorologică, priza conectabilă, 

supraveghetorul de deschidere și semnalizatorul de fum 

recomandate de către Internorm se recunosc imediat de 

către comanda SmartWindow. Alte componente se pot 

cupla simplu cu ajutorul modulelor de telecomandă.

Avantaje:

Tehnica inteligentă de clădire nu oferă numai plăcerea 

deosebită a acţionării cu tabletă și telefon inteligent, dar 

garantează și confortul casei proprii, și optimizează  

consumul de energie.

Sistemul Internorm inteligent SmartWindow de comandă a 

clădirii mărește confortul casei Dvs. Cu ajutorul acestuia se 

pot comanda comod de pe tablete sau telefoane inteligen-

te ventilatoarele I-tec, elementele de umbrire I-tec și alte 

sisteme de acţionare Internorm, precum și lucarnele.

 SmartWindow se poate instala și deservi simplu. Este 

nevoie numai la un „gateway“ mic, care se cuplează 

de un router WLAN existent. Gateway constituie punc-

tul de conectare între elementele date și dispozitivul de 

comandă.

În App Store sau în magazinul Google Play se po-

ate descărca aplicaţia SmartWindow împreună cu 

instrucțiunea de implementare. 

În acest fel nimic nu mai stă în calea deservirii fără  

probleme. Toate elementele componente integrate în  

tehnologia de comandă a clădirii pot instala cu uşurinţă,  

în aplicație se crează automatic interfața de operare, și 

acestea se pot denumi, grupa și separa după bunul plac 

pe tabletă respectiv telefon inteligent (fără software sau PC 

suplimentar).

deservire simplă și confort

Pe interfața de deservire se pot ridica sau coborî cu o 

singură atingere jaluzelele, se pot regla conform necesității 

dirijarea luminii și cantitatea de aer în ventilație sau se pot 

deschide respectiv închide lucarnele.

Pe interfața de deservire se pot salva setările personale ca 

așazise „scene“. Starea aplicațiilor definită de către utiliza-

tor se poate stabili din nou cu o singură atingere.

sisteM de coMandă a clădirii
coManda siMplă a tehnologiei inteligente a clădirii
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inovații

Arhitectura, care se încadrează în stil, necesită ferestre care 

răspund exigenţelor zilelor noastre: design, tehnică, calitate şi 

confort de nivel înalt. Cu numele răsunător de „I-tec“ Internorm a 

creat o serie de tehnologii revoluționare Internorm, ca să facă față 

acestor exigențe. Printre inovaţiile I-tec se numără o feronerie cu 

blocare ascunsă, garantând cea mai mare siguranță, un sistem 

de ventilaţie integrat complet în fereastră, precum şi un sistem 

de umbrire cu utilizarea autarhică a energiei pentru ferestrele cu 

canate cuplate. În final vitrajul I-tec constă de fapt in lipirea de 

jur împrejur a sticlei de tocul ferestrei, adică tehnologia brevetată 

FIX-O-ROUND.

inovațiile i-tec internorm oferă următoarele:

· Curățirea mai ușoară a ferestrei datorită feroneriei ascunse și a 

elementelor de închidere

· Eficiență energetică mai mare datorită schimbătorului de 

căldură integrat

· Aer proaspăt tot timpul prin schimbul automat al aerului umed 

și al mirosurilor neplăcute

· Respirație ușoară și pentru alergici datorită filtrului integrat de 

polen

· Protecție mai bună împotriva efracțiilor prin lsistemul patentat 

de lipire de jur imprejur a sticlei de toc 

· Eficiență energetică mai bună prin tehnica Photovoltaik în umb-

rire

i-tec revoluționare de la  
internorM

Tehnologii revoluţionare
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Avantajul cel mai important oferit de ventilaţia integrată 

direct în fereastră este aerul proaspăt şi economisirea de 

energie. Prin ventilaţia I-tec spaţiile interioare pot fi aerisite 

comod şi eficient din punct de vedere energetic, conform 

necesităţilor. 

sănătate

Aerul curat asigură senzaţie de confort, somn uşor, capa-

citate ridicată de concentrare şi de performanţă. Chiar şi 

cei cu alergii pot respira uşuraţi - instalarea opţională de 

filtre împiedică pătrunderea prafului fin şi a polenului de 

flori. Prin ventilaţia reglabilă I-tec este îmbunătățită consi-

derabil calitatea aerului din cameră.

economisire de energie

Aerisirea rapidă sau continuă necontrolată conduce la 

pierderi mari de energie. Ventilatorul I-tec este echipat cu 

schimbător de căldură de eficienţă mare. Recuperarea de 

căldură de 86% rezultată în urma acestui procedeu (de ex. 

KF 500) reduce pierderea de energie la minim.

design

Ventilația I-tec corespunde perfect familiilor de ferestre KF 

500, KF 410 și KV 440. În exteriorul şi interiorul ferestre-

lor se pot vedea doar grilele inguste de aerisire. Contrar 

sistemelor tradiționale de ventilație arhitectura exterioară 

și interioară nu se afectează. Montarea ventilaţiei are loc 

deodată cu montarea ferestrelor.

confort

Ferestrele cu ventilaţie I-tec asigură furnizarea permanentă 

a locuinţei cu aer proaspăt, curat. În acest caz are loc 

schimbul automat al aerului umed, al mirosurilor neplăcute 

şi toxice cu aer proaspăt. Sistemul de control integrat 

in fereastră permite acţionarea confortabilă a ventilaţiei. 

Ventilaţia I-tec se poate comanda în afară de aceasta și cu 

sistemul SmartWindow.

siguranţă

Cu sistemul de ventilaţie I-tec creşte şi siguraţa. Pe durata 

schimbului de aer ferestrele rămân închise. Astfel se 

menţine protecţia contra efracţiilor. La plecarea de acasă 

nu există nici o nesiguranţă în legătură cu fereastra rămasă 

deschisă după aerisire.

Acest sistem inovativ de feronerie este prima noutate 

revoluţionară de la introducerea în anii 70 a feroneriei 

oscilobatante. La Internorm de ani de zile este o cerinţă de 

bază evitarea feroneriei vizibile. Principiul ‚tehnică vizibilă 

numai unde este strict necesar’ este extins şi la falţurile 

ferestrelor. Feroneria I-tec este utilizată momentan la fere-

strele plastic şi plastic/aluminiu home pure KF 500, ceea 

ce reprezintă o invenţie revoluţionară din mai multe puncte 

de vedere. Nu mai este nevoie de elemente de închidere 

vizibile, bolţurile sunt înlocuite cu clape integrate, care 

asigură închiderea sigură a canatelor. Conectarea clape-

telor de blocare se realizează în mod invizibil in canalele 

din in profilele canatelor.

curăţare comodă

Curăţarea tocului este uşurată deoarece elementele de 

închidere dispar aproape în totalitate. Puținele elemente de 

pe canate sunt foarte puţin ieşite în relief, iar între elemente 

se află suprafaţa de plastic netedă, care se curăţă uşor. 

siguranţă convingătoare

Ferestrele prevăzute cu feronerie I-tec, chiar şi modelele 

de bază,  corespund clasei de rezistenţă RC2 conform 

standardului EN 1627-1630 (cu mâner încuiabil şi sticlă 

RC2 rezistentă efracţei) La modelul de bază protecţie 

omologată împotriva efracţiilor.

stabilitate perfectă şi design exigent

Construcţia finală permite o lăţime vizibilă mai mică cu 

30%. Din cauza ferestrelor mari şi al vitrajului tristratificat 

economicos din punct de vedere energetic rezultă canate 

grele. Canatele sunt menţinute în partea de jos de rulment 

cu patru încheieturi, iar în partea superioară de rulment 

foarfecă. Construcţia nouă a pieselor de rulmenţi permite, 

pe lângă un design compact, o greutate a canatelor de 

până la 130 kg.

recapitularea avantajelor: 

 cu 30% mai puţină suprafaţă vizibilă de toc şi canat 

 la modelul de bază RC2N fără restricţii de funcţionare

 izolare termică ridicată chiar şi la modelul de bază 

Uw ≤ 0,69 W/m²K

feronerie inviZiBilăaer proaspăt Şi  
econoMisire de energie

Tehnologii revoluţionare
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Energia necesară şi consumată de fereastră este produsă 

chiar de fereastră. Este primul produs confecţionat după 

acest principiu, nou, umbrire montată în fereastră cu 

canate cuplate, acţionată de motor ( jaluzele, pliseuri sau 

Duette®).

umbrire photovoltaik cu energie autartică

Toate ferestrele cu canate cuplate Internorm pot fi do-

tate cu sistem de umbrire acţionat cu motor, fără sursă 

de energie externă. Energia va fi furnizată direct de către 

modulul Photovoltaik integrat în jaluzea, astfel electromo-

torul este alimentat autarhic. Energia este stocată într-un 

acumulator, care la nevoie vă stă la dispoziţie. Încărcarea 

permanentă a acumulatorului are loc şi la lumina difuză a 

zilei.

Avantaje:

Nu există costuri de energie, nu există costuri de ins-

talare, nu trebuie scobit, fiindcă nu este nevoie de con-

ductoare electrice. Astfel acest element este foarte util 

şi în timpul renovărilor, când de multe ori nu ne stau la 

dispoziţie cabluri electrice. Umbrirea I-tec este în stare de 

funcţionare odată cu montarea ferestrei şi poate fi montată 

ulterior la aproape toate ferestrele cu canate cuplate 

Internorm. Comanda se realizează prin telecomandă 

bidirecţională. Mai multe jaluzele, pliseuri sau Duette® pot  

fi comandate împreună.

Funcționare automatică

Cu ajutorul funcției jaluzeaua se poate deservi și automa-

tic. Se poate atinge o eficiență energetică mai bună și un 

confort mai mare. Funcționarea automatică face posibilă 

deschiderea și închiderea independentă la răsăritul și apu-

sul soarelui. În modul de funcționare automatică se poate 

evita supraîncălzirea încăperilor. Prin măsurarea tempe-

raturii și a radiației solare jaluzeaua se închide, înainte ca 

temperatura camerei să devină prea mare.

Multe panouri de sticlă sunt conectate de toc numai în 

puţine puncte. La Internorm există tehnologia FIX-O-

ROUND pentru o fixare circulară fără goluri chiar şi la 

modelele de bază. 

Avantajul acestei tehnologii constă în lipirea circulară a 

tocului de panoul de sticlă. Astfel se îmbunătăţeşte în 

măsură importantă stabilitatea, izolarea termică şi fonică, 

protecţia împotriva efracţiilor şi siguranţa funcţionării fere-

strei de-a lungul întregii sale vieţi.

utiliZarea autarhică a energiei  
prin jaluZele fotovoltaice

inovaŢia aBordată În profunZiMe

Tocul sudat se fixează în 
dreptunghi.

Sticla se poziţionează în toc 
şi se centrează.

Orificiul rămas între sticlă şi 
toc se umple cu adeziv.

După montarea baghetelor de 
încadrare se acoperă rosturile 
de îmbinare. 

Vitraj I-tec
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ajutor util

La construcții noi sau renovări obiectivul este cerința minimă de 

energie pe lângă confortul maxim. Insă de multe ori este greu să 

răzbați in jungla ofertelor.

 

Să aveţi încredere în experți, de ex. în partenerii Internomr[1st] 

window! Ei vă garantează consultanță profesională și instalare de 

calitate. Înainte de cumpărarea ferestrei vă poate da un mic ajutor 

lista de verificări concepută de noi. 

 

pe lângă acesta puteți găsi idei utile aici despre următoarele:

· Construcţie cu eficienţă energetică

· Renovare fără cusur

· Instalare perfectă

· Izolare termică și protecție antifonică

· Case pasive

idei de eXpert de la internorM

Idei
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Nu numai casele pasive ajută în economisirea energiei, ci 

se poate economisi foarte multă energie și CO2 în cazul 

construcției tradiționale. Condiţia acesteia este know-

how-ul corespunzător. Partenerii competenți Internorm [1st] 

window vă dau sfaturi cu multă plăcere. 

certificatul energetic

În anul 2006 în UE s-a introdus certificatul energetic 

la casele nou construite. Acesta este un certificat tip 

despre casă, care conţine informaţii importante, cum ar 

fi: necesitatea de energie, pierderile termice prin unele 

elemente componente şi prin ventilaţie, cantitatea energiei 

solare obţinută, respectiv sarcina de încălzire a clădirii. Din 

puncul de vedere al reconstrucției sau renovării ulterioare 

a casei aceste date sunt foarte valoroase pentru calculul 

diferitelor procedee. 

Cel mai important indicator al certificatului energetic este 

aşa-zisul indicator energetic. Acesta indică o valoare 

comparativă pentru aprecierea calităţii termice a învelișului 

clădirii, şi evidenţiază energia anuală de încălzire 

necesară pe metrul pătrat locuibil a clădirii. Unitatea de 

măsură a indicatorului energetic este kWh/m2a.

dimensiunile ferestrelor şi orientarea lor

Pentru utilizarea ideală a energiei solare este de preferat 

orientarea ferestrelor către sud, vest sau est. Suprafeţele 

mari ale ferestrelor – orientate spre sud – creează balanţe 

construcŢie nouă
construcŢie cu eficienŢă energetică

Idei

energetice bune, aduc lumină şi viaţă în spaţiul de locuit. 

Pentru evitarea supraîncălzirii camerelor chiar din faza de 

proiectare se va avea în vedere montarea elementelor de 

umbrire. In afară de acestea pot fi integrate şi sisteme de 

protecţie împotriva insectelor.

orientarea uşilor

Luaţi în considerare faptul că uşile de intrare se vor monta 

în aşa fel încât să fie ferite de intemperii. În cazul montării 

spre sud a uşilor cu suprafeţe mai închise, pot apărea 

temperaturi superficiale foarte mari, care pot conduce 

la probleme de funcţionare. În cazul montării spre vest 

se va avea în vedere ca uşa să primească o protecţie 

corespunzătoare împotriva ploilor. 

de ce este perfectă o fereastră

Am dori să vă uşurăm realizarea ideilor proprii ca – şi 

datorită ferestrelor, ca surse de lumină – să vă simţiţi real-

mente ca la acasă! Drept orientare folosiţi, lista noastră de 

control de la pagina 100.

88 i 89 



Fereastra poate fi cea mai slabă verigă a casei. Din cauza 

ferestrelor vechi și prost izolate apare curentul de aer, 

poluarea fonică și cheltuielile mari de încălzire. Casele 

vechi mai ales aruncă afară practic prin fereastră energia. 

Fiindcă 25-30% a energiei termice a unei case se pierde 

prin ferestre. 

Clădirile cele mai afectate sunt cele construite în mijlocul 

anilor 1990, în care au fost instalate sticle izolante termo-

pan fără tratament, respectiv parțial chiar vitraje cu un 

singur strat. Asemenea execuții demodate sunt legate de 

pierderi mari de căldură. Urmarea acesteia sunt cheltuielile 

mari de încălzire inutile.

cheltuieli de încălzire demascate

De ex. cu sticlă izolantă cu trei straturi anual se pot eco-

nomisi chiar și 900 litri de motorină într-o casă. Internorm 

dezvoltă din această cauză soluții determinante de ferest-

re, și a obținut numeroase certificate de casă pasivă. 

 

eficienţă energetică şi mai bună prin ferestre inter-

norm cu caracteristici termoizolante excelente.

Prin aceste soluţii de ferestre achiziţionaţi o valoare 

durabilă, calitate mai ridicată de trai pe un timp îndelungat. 

Din această cauză renovatorii care doresc calitate trebuie 

să fie atenți la siguranța de marcă – made in Austria –. 

Numai ferestrele de marcă îşi respectă promisiunile lor pe 

termen lung, respectiv ferestre de dimensiuni exacte şi 

individuale, şi soluţii de economisirea energiei. Cu izola-

re termică excelentă, în mod economicos şi cu protecţia 

mediului.

Pozele cu cameră termică ajută în recunoașterea punților termice care iau naștere 
în casă. Foto: Verband Privater Bauherren e. V./ Bundesverband Deutscher 
Baustoff-Fachhandel e. V.

renovare
scăpați de ferestrele dvs. vechi

Idei
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1 PAS: CERTIFICAT ENERGETIC 

Certificatul energetic se poate asemăna cu certificatul de 

înmatriculare a automobilelor. Conține o serie de indicatori 

interesanți, ca de ex. consumul de energie pentru încălzire. 

Modelele de calcul pot să difere ușor în diferitele regiuni. 

Lista tuturor eliberatorilor împuterniciți de certificate aus-

trieci se poate găsi la această adresă:  

www.energieausweis.at

2 PAS: PROPUNERE DE RENOVARE 

Condițiile optime ale renovării fără cusur se oferă de către 

antreprenorii generali cu experiență mare, ca de ex. birou-

rile de proiectare, antreprenorii de construcții și arhitecții. 

Discutați concepțiile Dvs., și lăsați să vi se facă propuneri 

de renovare. Aceasta trebuie să conțină un buget grob și o 

propunere de finanțare.

3 PAS: CEREREA OFERTELOR 

În vederea evitării surprizelor neplăcute înainte de începe-

rea renovării trebuie să se facă un buget precis, înțelegând 

inclusă și o rezervă de aproape 10%. Pentru asigurarea 

finanţării propunem o mixtură echilibrată a economisirilor, a 

creditului bancar precum și a subvențiilor guvernamentale. 

4 PAS: SUBVENȚII 

Statul și diferitele regiuni subvenționează în moduri diferite 

renovările de tehnica termică. Este cel mai bine, dacă vă 

interesați la administrația locală sau la antreprenorul gene-

ral despre diferitele posibilități.

5 PAS: CONSTRUCȚIA 

Este cel mai recomandat, să însărcinați cu renovarea 

un antreprenor general sau un birou de proiectare. Ei 

vă garantează o realizare fără cusur. Este nevoie de 

cunoștințe întemeiate mai ales în cazul detaliilor (de ex. 

conexiunile de ferestre) în vederea evitării lipsurilor  

ulterioare. Să aveţi încredere în partenerii Internorm [1st] 

window.

6 PAS: ÎNCHEIERE 

După executare se va face o predare-primire împreună cu 

antreprenorul general. Verificați renovarea realizată, și dați 

să vi se facă un nou certificat energetic.

pas cu pas pentru renovarea perfectă cu internorM schiMBarea de ferestre se face aproape 
neoBservaBil. 

repede, curat și simplu. Așa decurge o renovare la partenerii internorm.

 SIMPLU Partenerul Internorm vă vizitează acasă, examinează clădirea, măsoară ferestrele și  

 elaborează împreună cu Dvs. un plan precis de timp.  Ferestrele le vom fabrica după  

 aceasta exact conform concepției și dorinței Dvs.

 PRECIS Comanda Dvs. se va livra bineînțeles complet și la termenul stabilit.

 CURAT În cursul renovării punem accent deosebit pe curățenie. Din această cauză înaintea  

 începerii muncii acoperim toate suprafețele vecine, și îndepărtăm perdelele.

 ORDONAT Ferestrele Dvs. vechi le demontăm bineînțeles cu grijă. Avem grijă în mod deosebit  

 de integritatea peretelui înconjurător.

 DE LA FEREASTRĂ  Schimbarea ferestrelor se face pe rând, dar repede. 

LA FEREASTRĂ  

 ETANȘARE Racordarea corectă a ferestrei instalare și rostul optim de conectare asigură  

 etanșarea necesară între fereastră și perete.

 ÎN MOD CURAT După terminarea instalării facem curățenie și îndepărtăm foliile de acoperire.

 VERIFICAT După aceasta echipa de montaj verifică împreunî cu Dvs. funcționalitatea completă a  

 ferestrelor.  Pe lângă aceasta dau sfaturi referitoare la mentenanță și îngrijire.

1

2

3

4

6

7

8

5

1 2 3 4

6 7 85
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Montarea profesională a ferestrelor este o premisă pentru 

o bună funcţionare şi utilizare de durată. Izolarea termică 

şi etanşarea joacă un rol important în structura casei. În 

special în zona de conectare cu zidăria pot apărea pierderi 

puternice de căldură. Ferestrele trebuie să fie montate 

doar de către personal calificat, cum ar fi de exemplu 

partenerii Internorm [1st] window. Astfel poate fi garantată 

montarea corespunzătoare tehnicii actuale, cu respectarea 

normelor, prevederilor standardelor, şi luarea în conside-

rare ale principiilor structurii fizice a clădirii, toate acestea 

fiind inevitabile pe parcursul montării.

pe parcursul montării trebuiesc luate în considerare 

următoarele:

 temperatura şi umiditatea aerului camerei: Racorda-

rea cu peretele (rostul de conectare) se va închide circu-

lar și ermetic. Acest lucru împiedică infiltrarea aerului cald 

şi umed al camerei în rostul de îmbinare, unde acesta 

s-ar răci şi ar forma condens, respectiv mucegai.

 izolare termică/izolare fonică:  Planul din mijloc al 

rostului de îmbinare trebuie umplut complet cu mate-

rial izolator (spumă PV sau vată minerală). Acest plan 

răspunde pentru izolarea termică şi fonică, însă nu este 

răspunzător pentru etanşeitatea împotriva vântului şi a 

umezelii.

 temperatura aerului din exterior, ploaie, vânt, etc.: 

Racordarea de jur-împrejur la perete trebuie să fie 

permanent etanşă pentru o bună protecţie împotriva 

vântului şi ploii. Aceste cerinţe sunt valabile nu numai 

pentru ferestre, ci şi pentru racordările pervazelor. Dacă 

contrar acestor măsuri ar penetra umezeală din interior, 

aceasta trebiue să se evacueze în exterior prin sistemul 

de etanşare (= deschidere difuză).

 Greutate proprie: Sarcinile sunt purtate de pene de 

rezistenţă, iar fixarea se realizează prin dibluri sau ure-

chi de montare. Distanţele de fixare depind de materi-

alul tocului. Fixarea cu cuie nu corespunde tehnicii de 

astăzi.

 structura tocului / mişcarea clădirii: Deformaţiile 

datorate eforturilor laterale şi de întrebuinţare (rezema-

re), modificările longitudinale în funcţie de temperatură, 

încovoierile datorate structurii clădirii (mai ales la de-

schideri mari) trebuiesc împiedicate prin fixare mecanică 

şi pene distanţiere.

Montare
reZultatul final depinde de Montarea corectă!

Exemplu de model Exemplu de model

trei pLAnuri de etAnşAre, cAre AsiGurĂ o protecţie FiABiLĂ. interior se vA etAnșA  

 cât se poAte, exterior cât este necesAr:

în interior etanşarea separă 

clima din interior şi din exterior. 

Împiedică formarea condensului în 

rostul de îmbinare. Se va utiliza o 

folie de etanşare sau un material 

de etanşare omologat în acest 

scop, elastic timp îndelungat, cum 

ar fi siliconul.

Etanşarea din MIJLOC dintre 

tocul ferestrei şi perete se va 

umple complet cu material termo-

izolant. Aceasta garantează izo-

larea termică şi fonică necesară.

etanşarea exterioArĂ trebuie 

să protejeze împotriva vântului şi 

ploii. Aceste cerinţe sunt valabile 

nu numai pentru ferestre, ci şi pen-

tru racordările pervazelor.

Exemplu de model

detergenţi 
intensivi

decor-reiniger eloxal-cleanpolishBeschlag-Fit ulei feronerie materiale de 
îngrijire garnituri

powder-clean eloxal-polish

Materiale de Îngrijire

Produsele Internorm necesită mentenanță redusă, se pot 

curăți și îngriji ușor.

Ferestrele și ușile Dvs. vor fi în continuu în stare frumoasă 

cu mentenanță și îngrijire sistematică, și crește durata lor 

de viață.

Propunem utilizarea produselor de îngrijire internorm:

· Pe suprafețe din plastic

· Pe suprafețe din aluminiu

· Pe feronerii

· Pe etanșări

Toate acestea le găsiți împreună cu caietul de informări la partenerii Internorm [1st] window, sau în magazinul online de 

articole de îngrijire la adresa www.internorm.com.
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iZolare terMică
Deoarece într-o casă cca. 25-30% a energiei poate să se 

piardă prin ferestre, izolarea termică a ferestrelor este foarte 

importantă. Izolarea termică a ferestrei depinde de materialul 

de bază al tocului, de sticla izolantă, de etanşeitatea fere-

astrei. indicatorul caracteristicilor de izolare a ferestrelor 

se realizează prin valoarea u. cu cât această valoare este 

mai mică, cu atât izolarea termică este mai bună. Va-

loarea U poate fi îmbunătăţită şi mai mult prin montarea unor 

elemente auxiliare, cum ar fi rulouri sau jaluzele.

izoLAre termicĂ din timpuL iernii

Scopul este reducerea în perioada de încălzire a pierderilor 

de energie prin elementele componente transparente – feres-

tre şi faţade – la un nivel considerat economicos, prin acest 

lucru scade şi emisia de CO2. Drept indicator se consideră 

coeficientul de transmisie termică – uW – cu unitatea de 

măsură W/m2K (Watt pe metru pătrat Kelvin), valoarea căruia 

poate fi calculată conform EN ISO 10077 sau poate fi stabilită 

prin măsurători conform EN ISO 12567. Coeficientul de trans-

misie termică UW  este influenţat de următorii parametri:

 transmisie termica prin sticlă: Ug

 transmisie termica prin toc: Uf

 coeficientul de pierdere a energiei termice al materialului 

cercevelei, care depinde de lungimea acesteia: y

izoLAre termicĂ din timpuL verii

Aceasta servește asigurării temperaturii plăcute a spaţiului 

interior în anotimpul cald. Prin soluţii constructive se va 

împiedica – pe cât este posibil – supraincălzirea datorită 

iradierii prin ferestre. În standardele naţionale sunt stabilite 

prescripţii referitoare la temperaturile limită (de ex. ÖNORM 

B 8110/3):

 temperatură limită t* ziua ≤ + 27 °C 

 temperatură limită t* noaptea≤ + 25 °C

protecție fonică 
Zgomotul are efect neplăcut asupra organismului, iar peste 

o anumită intensitate şi durată are efecte supărătoare. 

Perceperea zgomotului se realizează prin variaţia presiunii 

aerului, care este preluată de urechea umană şi transmisă 

spre creier. 

Unitatea de măsură a izolării fonice a ferestrelor este 

decibelul. Cu cât este mai ridicată valoarea acesteia, 

cu atât este mai bună izolarea fonică. Izolarea fonică 

reprezintă cantitatea din energia fonică inițială transmisă 

prin fereastră. In cazul izolării fonice de 10 dB fereastra 

transmite 1/10-a parte a energiei fonice originale, la 20 

dB transmite 1/100-a parte, iar la 30 dB 1/1000-a parte. 

Scăderea de 10 dB este sesizată de urechea umană drept 

înjumătăţirea intensităţii sonore. Izolarea fonică a ferestrei 

depinde de materialul de bază al tocului, de sticla izolantă 

și de etanşeitatea racordului dintre fereastră şi perete. 

Pod respectiv acoperiş

25 – 30 %
Ferestre

25 – 30 %

Pereţi exteriori

25 – 30 %
Tavan pivniţă

10 – 20 %
Pierderile totale de căldură posibile a unei clădiri izolate necorespunzător

Casă alpină din Dobratsch la o altitudine de 2.143 m, Transform Architekten ZT-GmbH, Günter 

Weratschnig inginer constructor

prag de audibilitate = 0 dB
ac cu gămălie = 10 dB
zgomotul frunzelor, ceas = 20 dB

şoaptă = 30 dB
voce scăzută = 40 dB
stradă zonă de locuit, păsări = 50 dB

vorbire, radio = 60 dB
vorbire tare, stradă = 70 dB

circulaţie intensă = 80 dB
strigăte, claxonări = 90 dB

ferăstrău circular = 100 dB
presă hidraulică = 110 dB
avion cu reacţie = 120 dB
explozie, rachetă > 150 dB

foarte încet

încet

zgomotos

foarte  
zgomotos

insuportabil
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In casele pasive ferestrele au un rol important din două puncte 

de vedere. Pe de o parte contrar suprafeţelor mari de sticlă, se 

reduc pierderile de energie, iar pe de altă parte există posibili-

tatea câştigului de energie termică din razele solare. Ferestre-

le cu izolare termică excelentă internorm îndeplinesc în 

mod exemplar aceste două roluri, care la prima vedere sunt 

contrare, astfel la casele pasive în cazul aplicării vitrajului ter-

moizolant se pot obţine şi valori de 0,4 W/m2K ug. 

deci la arhitectura ferestrelor caselor pasive sunt obli-

gatorii următoarele principii de bază: 

 sticlă cu izolare termică excelentă

 toc cu izolare termică excelentă

 racorduri laterale optimalizate termic

 montare profesională, optimalizată termic

caracteristicile cele mai importante ale caselor pasive

Una dintre caracteristicile de bază este utilizarea activă 

a energiei existente, unde principiul de bază constă în 

evitarea pierderilor de căldură şi împreună cu aceasta 

optimalizarea recuperării energiei termice. Pentru atinge-

rea caracteristicilor cuprinse în standardul de case pasive 

nu este însă suficient montarea componenţilor utilizabili 

la casele pasive, deoarece întregul este mai mult decât 

totalitatea elementelor componente. Interacţiunile dintre 

componente necesită o proiectare integrată în vederea 

realizării următoarelor trei deziderate:

 Necesitatea energiei termice de încălzire < 15 kWh/m2a

 Necesitatea de energie primară (încălzire/apă caldă/

aparate casnice) < 120 kWh/m2 

 Schimb de aer sub presiune n50 < 0,6 h-1, adică pe 

lângă o diferenţă de presiune de 50 Pa schimbul de aer 

pe oră nu poate depăşi 60% din volumul aerului intern.

casă pasivă
ferestre case pasive. funcŢii duBle

     

Heizwärmebedarf und CO2-Emissionen pro Jahr

Wärmeverluste
durch die Bodenplatte

abgekühlte Abluft

Wärmerückgewinnungsanlage

Erdwärmetauscher

Wärmeverluste
durch die Wand

Wärmeverluste
durch die Wand

Wärmeverluste
durchs Fenster

Wärmegewinne
durch solare Strahlung

warme Abluft
(aus Bad und Küche)

Wärmeverluste durch
das gedämmte Dach

erwärmte Zuluft

kalte Zuluft

Casă alpină din Dobratsch la o altitudine de 2.143 m, Transform Archi-

tekten ZT-GmbH, Günter Weratschnig inginer constructor

Casa pasivă este constituită din delimi-

tatoare exterioare de spaţiu bine izolate 

şi izolare termică optimizată obţinută prin 

ventilaţie şi aspiraţie integrată.

Aerul proaspăt este aspirat în casă prin 

tubul de ventilaţie plasat sub pământ. 

Temperatura pământului a preîncălzit deja 

aerul, care ajunge în schimbătorul de 

temperatură. 

Aici energia aerului uzat se transferă 

aerului proaspăt, filtrat, rece. Astfel se 

recuperează energia aerului uzat, ceea 

ce s-ar pierde irevocabil în cazul aerisirii 

obişnuite. 

De aici aerul este condus în spaţiile de lo-

cuit, şi pentru evitarea curentului este dis-

persat în spaţiu prin suflante speciale. Ae-

rul uzat al spaţiilor sanitare şi a bucătăriei 

sunt aspirate cu scopul împiedicării 

răspândirii mirosurilor prin casă. 
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Listă de control la cumpărarea ferestrei

ce fel de ventilaţie a 
încăperii îmi doresc?

o sistem de ventilare continuă cu sau fără acţionare cu mo-
tor

o ventilaţie integrată în întregime
o ventilaţie prin fantă
o aerisire manuală (batant/oscilant)

montarea ferestrei 
o montare calificată conform regulilor tehnice (de ex. 

ÖNORM, RAL etc.)
o planul montării conform regulilor tehnice – în colaborare cu 

partenerul Internorm [1st] window 

întreţinerea şi îngrijirea o contract de mentenanță cu partener calificat Internorm [1st] 
window

o întreţinere prin mijloace proprii
o respectarea manualului/ghidului de întreţinere, service şi 

garanţie Internorm

oferte de ferestre:
când faceţi comparaţii, luaţi 
întotdeauna în considerare 
următoarele

o dimensiunile ferestrei
o vitrajul
o feroneria
o adâncime de montare
o accesorii
o finisaj

o valorile izolării termice şi 
fonice (conform certifica-
telor)

o numărul garniturilor
o model design
o etichete de calitate
o tehnologii integrate

servicii de garanţie o pentru profile (decolorare, crăpături, aburirea sticlei izola-
toare)

o pentru suprafeţe
o pentru vitraj
o pentru funcţionare
o stabilitatea, calculabilitatea producătorului de ferestre
o produsul de marcă drept garanţie

ce fel de prestaţii 
 aştept?

o măsurarea ferestrelor
o ofertă detaliată, transparentă cu diagrame
o montare
o întreţinere
o altele

de luat în considerare o prescripţiile regionale din domeniul construcţiilor 
o respectarea eventualelor prescripţii de design
o promoţii
o termene de livrare

raport preţ/servicii în 
ceea ce priveşte solicitările 
personale

o calitatea execuţiei
o garanţii extinse şi durată de viaţă lungă
o eficienţă energetică maximă – termoizolare optimă –  

costuri de încălzire reduse
o protecţie climatică: emisie de CO2 scăzută în urma 

termoizolării excelente
o protecţie contra efracţiilor
o îngrijire şi întreţinere simplă
o întreţinere şi îngrijire cu costuri reduse
o amortizarea rapidă a investiţiei
o menţinerea valorii pe decenii

motivele achiziţionării  
ferestrei

o construcţie nouă o renovare

despre ce proiect este 
vorba

o casă familială pentru una 
sau mai multe familii 

o casă cu consum redus de 
energie

o casă pasivă

Alegerea materialului de 
bază al tocului

o lemn/aluminiu
o combinaţia plastic/aluminiu şi lemn/aluminiu 
o plastic/aluminiu
o plastic

tipuri de deschideri o oscilobatant 
o oscilant 
o batant
o vitraj fix
o liftant-culisant

o glisant
o pliant glisant
o uşi încuiabile
o uşi cu deschidere spre 

exterior

Accesorii legate de ferestre: o protecţie integrată solară şi de intimitate = ferestre cu canate 
cuplate

o umbrire şi de intimitate (obloane, raffstore, jaluzele exterioare 
şi interioare, jaluzele Photovoltaik, pliseuri, Duette®)

o protecţie contra insectelor
o protecţie contra efracţiilor
o echipamente suplimentare, de ex. control parental, bordură 

de protecţie, protecţie împotriva trântirii, sticlă securizată etc. 
o mânere decorative
o uşi de intrare in casă

posibilităţile formării 
ferestrelor

o forme (dreptunghiulare, arcuite, oblice, forme individuale, etc.) 
o elemente fixe
o divizare: cu unul sau mai multe canate, cu luminare superioară
o culori (în toate culorile RAL, decor de lemn, decor de metal, 

culori oţel inoxidabil, culori de lemn, etc.)
o sticlă
o traversă (divizare, tipuri, etc.)
o mânere

izolare termică

 

o potenţial de captarea energiei: puteţi calcula rapid şi simplu 
economisirea de costuri de energie datorită ferestrelor termoi-
zolante cu ajutorul calculatorului de economisire a energiei de 
la internorm pe site-ul www.internorm.com 

o termoizolare compatibilă cu casele pasive UW ~ 0,8 W/m2K
o izolare termică compatibilă cu casele cu energie scăzută până 

la UW = 0,8 - 1,0 W/m2K 
o izolare termică excelentă UW = 1,0 - 1,2 W/m2K 
o execuție standard UW = 1,2 - 1,3 W/m2K

protecție fonică o nivelul ridicat de zgomot (de ex. avioane şi trenuri, străzi cu 
trafic intens) necesită o izolare fonică de peste RW = 40 dB

o nivelul mediu de zgomot (de ex. străzi cu trafic normal, 
distanţe mai mari la sursele de zgomot) necesită o izolare 
fonică de RW = 36 – 39 dB 

o nivelul redus de zgomot (de ex. locuinţă la ţară, în natură) 
necesită o izolare fonică de RW = 32 – 35 dB
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individual 

Formarea casei Dvs. este la fel de individuală, ca și Dvs.  

Depinde de gustul Dvs., dacă va fi cu linii drepte, modern, clasic 

sau tradițional. Ferestrele Dvs. trebuie la fel de individuale, ca și 

Dvs. și casa Dvs.

Cât este de bine, că Internorm vă oferă exact ferestrele 

corespunzătoare stilului casei Dvs. Posibilitățile de execuție sunt 

aproape nelimitate. Vă satisfacem cu plăcere dorințele Dvs. per-

sonale referitoare la formă și culoare, precum și la accesorii.

 

Ferestrele Internorm sprijină cu numeroase posibilități de execuție 

stilul casei Dvs. Vă oferim:

· Mânere frumoase din materialul de bază aluminiu, crom și 

cupru

· Numeroase tipuri de sticlă de la Satinato până la Linea

· Sticle securizate, precum și sticle excelente termoizolante

· Nenumărate culori pentru suprafețele din plastic, lemn și alumi-

niu

· Sisteme de umbrire şi de protecţie împotriva insectelor

posiBilitățile de forMare a pro-
duselor internorM

Dotări
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Faptul că 30% din căldura unei case se pierde prin ferestre 

motivează interesul din ce în ce mai mare faţă de ferestrele 

cu izolare termică excelentă. Cu scopul urmăririi trendului 

inovativ al sticlei tristratificate cu caracteristisi de izolare 

termică excelente, Internorm şi-a întregit capacitatea cu o 

a treia clasă de sticlă izolantă, prin aceasta devenind cel 

mai mare producător din Austria.

spaţiul dintre sticlele izolatoare

Prin acoperirea suprafeţei sticlei cu un strat foarte subţire de 

metale preţioase, respectiv cu ajutorul gazelor nobile dintre 

straturile de sticlă se pot economisi cheltuieli de încălzire. 

Argonul şi kriptonul sunt cele două gaze nobile aplicate, 

care au o conductibilitate mult mai redusă decât aerul, 

astfel reduc şi mai mult pierderile de căldură orientate spre 

exterior. Diferenţele dintre valorile de izolare termică Ug se 

datorează diferitelor straturi acoperitoare, respectiv diferi-

telor gaze nobile. Vitrajul cu sticlă tristratificată asigură valori 

mai bune de izolare termică decât cel cu sticlă bistratificată.

protecţie solară tristratificată

Caracteristicile excelente de izolare termică ale ferestre-

lor Internorm cu sticlă cu 3 straturi permit suprafeţe de 

sticlă chiar cu 40% mai mari faţă de sticlele bistratificate, 

pe lângă aceleaşi cheltuieli de încălzire. Prin aplicarea 

sticlelor izolatoare de acest gen se îmbunătăţeşte echilib-

rul energetic, iar cheltuielile de încălzire rămân reduse. Pe 

lângă acestea prin stratul de acoperire specială soLAr+ 

câştigăm şi energie solară, deci sursă gratuită de căldură 

complementară.

sticlă
sticle cu econoMie de energie

Sticla SOLAR+ Internorm se deosebeşte de celelalte sticle 

prin stratul de acoperire specială SOLAR+. Sticla izolantă 

tristratificată prezintă o valoare excelentă de izolare 

termică, având totodată şi un grad de energie totală de 

transfer (valoarea g) care dealtfel poate fi realizat doar 

cu ajutorul sticlelor bistratificate. Datorită acestui raport 

special dintre izolare termică (Ug) şi gradul de transfer de 

energie (valoarea g) aceste sticle sunt excelent utilizabile în 

construcţia solarurilor. Mai ales în perioadele reci utilizează 

în mod optim razele solare slabe, şi căldura astfel obţinută

o menţine în interiorul clădirii. valoarea g ridicată permite 

să optimalizăm energia pasivă obţinută chiar şi în cazul 

unei aşezări nu prea optime sau a montării ferestrelor nu 

tocmai orientate către sud. 

Aici încălzesc ferestrele

În cazul unui vitraj cu SOLAR+ tristratificat transferul de 

energie este cu 20% mai mare decât în cazul unui vitraj 

standard tristratificat. Prin aceasta crește și câștigul de 

energie solară cu 20%. Cu ajutorul vitrajului obţinem ast-

fel o sursă suplimentară de căldură.

contribuţie la protecţia climei.

Ferestrele firmei Internorm de protejarea climei permit utiliza-

rea optimă a energiei solare prin tehnologia sticlei tristratifi-

cate şi a acoperirii inovative SOLAR+, şi garantează o izolare 

termică maximă. Acest lucru reduce emisia de CO2 şi SO2.

mai multă lumină – mai multă strălucire: soLAr+

Capacitatea mare de transmisie a luminii asigură o 

ambianţă mai prietenoasă în locuinţă. Avantaj important 

mai ales în zilele întunecoase de iarnă.

soLAr+ sticla eficientă energetic internorM

soLAr+ acoperire specială

în interiorîn exterior

Pierdere de energie de 
încălzire
valoare U

Energie solară
câştig
valoare g

afară –10°c

sticlă bistratificată 
(Ug = 3,0 W/m2K)

sticlă izolantă bistratificată 
 (Ug = 1,1 W/m2K)

sticlă termoizolantă 
tristratificată Internorm
(Ug = 0,6 W/m2K) 

în interior +20°c

8,3°c

15,7°c

17,7°c

= umplutură de gaz= acoperire

Exemplu de model

echilibru energetic îmbunătăţit
prin sticlă termoizolantă tristratificată
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vitraj tristratificat 
Ferestre din plastic şi plastic/aluminiu

KF 200 KF 405 KF 410 KF 500

sticlă Codul sticlei Ug / Rw g ALU ISO ISO ISO ISO

4b/18Ar/4/18Ar/b4 3N2
LIGHT 

SOLAR+

0,5/34 

0,6/34

50 

 62

0,71*/35* 

0,78*/35*

0,72*/34* 

0,79*/34*

0,69*/35* 

0,76*/35*

6b/18Ar/4/16Ar/b4 33U
LIGHT 

SOLAR+

0,6/39 

0,6/39

49  

 60

0,78*/39* 

0,78*/39*

0,79*/40* 

0,79*/40*

0,76*/39* 

0,76*/39*

6b/15Ar/4/14Ar/

b4/2F/4(vsG-s)
34P

LIGHT 

SOLAR+

0,6/43 

0,7/43

49 

 60

0,78*/43* 

0,86*/43*

0,79*/43* 

0,86*/43*

0,76*/43* 

0,84*/43*

4b/12Ar/4/12Ar/b4 3NK
LIGHT 

SOLAR+

0,7/31 

0,8/31

50 

 62

1,0*/33* 

1,1/33*

0,95*/33* 

1,0*/33*

vitraj tristratificat 
Fereastră din lemn/aluminiu

HF 310 HF 210

sticlă Codul sticlei Ug / Rw g ALU ISO ALU ISO

4b/12Ar/4/12Ar/b4 3NK
LIGHT 

SOLAR+

0,7/31 

0,8/31

50 

62

0,97*/34* 

0,98/34

0,87/34* 

0,91/34

0,98*/34* 

1,0/34

0,90*/34* 

0,96*/34

4b/18Ar/4/18Ar/b4 3N2
LIGHT 

SOLAR+

0,5/34 

0,6/34

50 

62

0,79*/35* 

0,88/35

0,69*/35* 

0,77/35

0,86*/35* 

0,93/35

0,74*/35* 

0,81/35

2/1F/2b/18Ar/3/18Ar/

b2/1F/2 (vsG)
34H

LIGHT 

SOLAR+

0,5/35 

0,6/35

49 

60

0,79/46* 

0,88/46

0,69/46* 

0,77/46

0,86/46* 

0,93/46

0,74/46* 

0,81/46

sticlă

Izolarea termică a unei ferestre depinde de materialul de bază al tocului, de vitraj şi de etanşeitate. Indicele ei este valoa-

rea U, cu cât valoarea lui este mai mică, cu atât este mai bună izolarea termică.

Izolarea fonică a unei ferestre depinde de materialul de bază al tocului, de vitraj şi de coeficientul de transfer al aerului. 

Indicele ei este valoarea dB, cu cât fereastra este mai etanşă, cu atât este mai bună izolarea sonoră.

Uw = Izolarea termică a ferestrei calculată cu ajutorul lui EN 10077-1 sau omologată conform EN 12567-1 (exprimată în 

unitatea de măsură Watt / metru pătrat Kelvin = W/m2K); în tabelele de mai jos această valoare se regăseşte în 

funcţie de tipuri de ferestre Internorm – cu distanţiere din oţel inoxidabil respectiv din material plastic ISO

Ug = izolarea termică a sticlei respective

Rw = Izolarea fonică a ferestrei conform DIN EN 20140-3 (exprimat în decibeli = dB) 

Certificatul de analiză este disponibil

Valorile izolării termice şi fonice ale ferestrelor depind de dimensiunile şi modul de confecţionare. Valorile prezentate se referă la o fereastră 
- conform definiției standardului - cu un singur canat cu dimensiunile de 1230 x 1480 mm, și în execuție conform buletinelor de analiză. 
Dimensiunile şi modurile de confecţionare diferite de acestea pot prezenta valori diferite.

 
Ferestre cu canate cuplate

KV 440 KV 440 HV 350

sticlă Codul sticlei ALU ISO ALU ISO ALU ISO

4//6/18Ar/b4 2KU LIGHT  1,0*/40* 0,98*/40* 0,99/44 0,95/44

6//6/18Ar/b4 2KU LIGHT 1,0*/42* 0,97*/42* 1,0*/42* 0,98*/42* 0,99/44 0,95/44

4//3besG/12Ar/ 

3/14Ar/b4
3AD

LIGHT 

SOLAR+

0,82*/41* 

0,89*/41*

0,77*/41* 

0,84*/41*

6//3besG/12Ar/ 

3/14Ar/b4
3AD

LIGHT 

SOLAR+

 0,83*/43* 

0,90*/43*

0,78*/43* 

0,85*/43* 

0,82*/43* 

0,89/43* 

0,77*/43* 

0,84*/43* 
  

4//3besG/12Kr/ 

3/14Kr/b4
3AE

LIGHT 

SOLAR+

0,70*/41* 

0,70*/41*

6//3besG/12Kr/ 

3/14Kr/b4
3AE

LIGHT 

SOLAR+

0,71*/43* 

0,71*/43*

  

 

0,70*/43* 

0,70*/43*

4//3besG/10Kr/ 

2tvG/10Kr/3besG
37F LIGHT 0,71/39 0,68/39

6//3besG/10Kr/ 

2tvG/10Kr/3besG
37F LIGHT 0,71*/41 0,68*/41

6//3besG/12Ar/ 

3/14Ar/b4
37G LIGHT 0,78/39 0,73/39

4//3besG/12Ar/ 

3/14Ar/b4
37G LIGHT 0,78*/41 0,73*/41

4//4besG/ 

8Kr/4/8Kr/b4
3TV LIGHT 0,79/44 0,75/44

6//4besG/ 

8Kr/4/8Kr/b4
3TV LIGHT 0,79*/44 0,75*/44

4//4besG/ 

10Ar/4/10Ar/b4
37M LIGHT 0,85/43 0,81/43

6//4besG/ 

10Ar/4/10Ar/b4
37M LIGHT 0,85*/43 0,81*/43

4//4besG/10Kr/ 

4/10Kr/b4esG
3T2 LIGHT 0,72/43 0,68/43

6//4besG/10Kr/ 

4/10Kr/b4esG
3T2 LIGHT 0,72*/43 0,68*/43
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distanŢierele sticlei

distanţierele sticlei internorm iso asigură cea mai mare 

economie totală de energie în cadrul sistemelor de ferest-

re. Distanţierele sticlei se pot cere și din aluminiu.

sticle securiZate

sticla securizată monostrat (ESG) asigură siguranţă 

ridicată faţă de tensiunile mecanice şi termice. sticla 

securizată de termopan (VSG) oferă protecţie împotriva 

efracţiilor prin securitate activă şi pasivă. Sticla cu strat 

intermediar rezistent la spargere, vâsco-elastică oferă de 

asemenea protecţie împotriva rănirilor.

oBservaŢii iMportante

Culoarea şi structura sticlelor decorative nu se prezintă 

întotdeauna în concordanţă cu originalul. 

Pentru evitarea neînţelegerilor, vă rugăm să verificaţi sticla 

mostră aflate la partenerul Internorm [1st] window. 

Din motive fizice, în cazul ferestrelor cu canate cuplate 

pot apărea, în anumite condiţii climatice, condens sau pete 

pe panoul exterior a ferestrei în spaţiul dintre panouri, unde 

se află protecţia solară.

mai multe informaţii privind toate temele relevante şi alte 

sfaturi  puteţi găsi pe pagina de internet www.internorm.

com, respectiv puteţi primi la numărul de telefon gratuit 

fereastră Internorm (Austria, Germania) 00800/11 111 111.

mânere sticLĂ

mâner G80
Nr. articol 36423

mâner G80
Nr. articol 36404

mâner G80
Nr. articol 36400

mâner secustik- 
G80
Nr. articol 34139
(numai KF 500)

mâner dallas
Nr. articol 36426

mâner decorativ 
alb
Nr. articol 33896

mâner standard 
Aluminiu natural
Nr. articol 33899

mâner decorativ 
din oţel
Nr. articol 34615

mâner decorativ 
Bruxelles
crom, satinat
Nr. articol 34592

mâner cu buton
Nr. articol 33885

mâner 
decorativ mat 
crom/oțel inox
Nr. articol 34596

mâner decorativ 
cupru polisat
Nr. articol 34597

mâner decorativ 
Athinai 
aluminiu-oţel
Nr. articol 34594

mâner decorativ 
Bruxelles
cupru polisat/
crom
Nr. articol 34590

mâner încuiabil 
cupru
Nr. articol 33886

mâner decorativ 
Atlanta
cupru polisat
Nr. articol 34750

mâner decorativ 
din cupru lustruit
Nr. articol 34595

mâner decorativ 
Bruxelles
cupru polisat
Nr. articol 34591

mâner G80
Nr. articol 36475

mâner dallas
Nr. articol 36412

mâner softline
Nr. articol 32170

Chinchilla Masterpoint

Spotlyte Sticlă armată

Linea Mastercarré

Sticlă catedral ondulat UADI

Satinato alb Ornament 504

Altdeutsch K Reflo
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sisteMe de uMBrire Şi contra 
insectelor

Produsele pentru umbrire şi protecţie împotriva insectelor 

transformă ferestrele într-o unitate funcţională şi sprijină evidenţierea 

designulului faţadei.

Ferestre cu canate cuplate: Umbrire şi protecţie de intimitate inte-

grate şi astfel sigure, între foile de sticlă. La alegere jaluzele, pliseuri 

sau Duette®, la cerere umbrire cu energie autarhică (umbrire I-tec)

raffstore: reglarea luminii şi a căldurii cu lamele reglabile, la cerere 

cu posibilitatea dirijării luminii zilei, - combinat cu protecţia împotriva 

insectelor.

raffstore exterioare: direcţionarea şi controlul optim al luminii 

şi căldurii poate fi realizată prin lamele reglabile, cu posibilităţi de 

combinare cu protecţia contra insectelor.

Jaluzele exterioare şi cu mini-profile: Montate în întregime pe 

fereastră, cu posibilităţi de combinare cu protecţia contra insectelor.

protecţie contra insectelor: Site sau rulouri cu rame fixe, batante 

şi glisante, care pot fi combinate cu elemente de umbrire.

Jaluzele: din aluminiu, cu nenumărate variante de confecţionare, 

cu posibilităţi de combinare cu protecţia contra insectelor.

rulou 
de protecţie 
împotriva insectelor

Jaluzelereluxă internă cadru care 
se deschide 
respectiv fix

cadru glisant

Ferestre cu 
canate cuplate

raffstore Jaluzele exterioare: Jalizele cu toc 
minimalist

Jaluzele exterioare:

idei care uMBresc totul
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SUPRAFEŢE ŞI CULORI: FEREASTRĂ PARTEA 
INTERIOARĂ

* se poate cere în cazul 
KF 410, KV 440 și KS 
430

* se poate cere în cazul 
KF 410, KV 440 și KS 
200

*** numai în cazul KF 200

Din cauza condiţiilor de aplicare tehnică şi de producţie, 
pot apărea variaţii de culoare între prezentarea din catalogul 
de ferestre şi produsele originale. Partenerii Internorm [1st] 
window vă prezintă cu mare plăcere şi mostra de culoare 
originală.

Plastic alb

Optică de culoare 
intensivă, sunt 
posibile toleranţe 
de culoare.

HDS

HDS07

HDS06

HDS05

HDS04

HDS03

HDS02

HDS01

HDS08

SUPRAFEŢE ŞI CULORI: PARTE EXTERIOARĂ FEREASTRĂ

Folii de decor*

Alb nobil**

Alb crem***

Oregon Decor**

Gri închis*

Stejar auriu**Plastic alb

p
la

s
ti

c

Toate culorile standard sunt re-
zistente la intemperii, cu excepţia 
M916 (calitate de faţadă)

În
ve

li
Ş

 a
lu

M
in

iu

HM304

HM605

HM716

HM768

M916

HM735

HM704

HM906

HM817

HM803

HM907

HM113

Culori decor  
de metal

DM01

verde închis

DM02

gri

DM03

gri închis

Oţel inox

Optică de oţel ino-

xidabil mat EL01

Optică de oţel 

inoxidabil lucioasă 

EL02

Programul de culori RAL Internorm oferă o varietate de opţiuni de 
design (calitate de faţadă).
Este valabil la aluminiu în exterior și la lemn în interior.

culori speciale

Decor din lemn

HDH17 

gri deschis

HDH14 

maro deschis

HDH12 

maro mediu

HDH13 

maro închis

Culorile HDH au 
un aspect natural 
de lemn datorită 
finisării artizanale a 
învelişurilor struc-
turii, totodată sunt 
posibile toleranţe de 
culoare.

HF916

HF735

HF704

HF716

HF768

HF113

HF817

HF304

HF605

HFM01

HFM02

HFM03

HFM05

HFM04

HFM21

HFM22

HFM14

HFM13

HFM12

HFM11

hirest culori

În cazul finisajelor de suprafaţă HF (structură fină cu 
rezistenţă la intemperii), HFM (structură metalică fină 
cu rezistenţă la intemperii), HM (culori standard cu 
rezistenţă la intemperii) şi HDH (culori standard de lemn 
cu rezistenţă la intemperii) se foloseşte un strat pulveri-
zat cu rezistenţă extraordinară la intemperii.

FI500

FI501

FI504

FI502

FI503 FI508

FI509

FI505

FI507

FI506

LA600

LA601

LA602

FI916

le
M

n

Culori standard, molid, lazură

Culori standard, 

molid, acoperitor

Culori standard, 

larice, lazură

Tip lemn molid Tip lemn larice

p
la

s
ti

c
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Marca de ferestre nr. 1  
din europa

Avem grijă să ne contactaţi uşor în vederea stabilirii unei date convenabile Dvs.

In ambientul plăcut oferit de magazinul nostru de prezentare primiţi o privire de ansamblu asu-

pra produselor noastre.

Noi vă luăm în serios ca şi client: totdeauna suntem prietenoşi şi politicoşi cu Dvs., suntem 

atenţi la pretenţiile Dvs. particulare.

Vă uşurăm luarea deciziilor acordându-vă consultanţă multilaterală profesională. Vă propunem 

şi elemente complementare folositoare.

înregistrăm personal dimensiunile originale necesare.

Oferta de preţ se va întocmi la data promisă, şi va corespunde întocmai celor discutate pe 

parcursul consultanţei.

Oferta de preţ este uşor de înţeles, o vom discuta împreună, vom răspunde la eventualele 

întrebări.

Vom face referiri şi explicaţii clare asupra importanţei şi modului montării profesionale.

Produsele comandate vor fi livrate în timpul stabilit, fără lipsuri şi în calitate perfectă.

Montarea va fi executată de către o echipă de montaj de încredere, specialistă în mod mena-

jant, curat şi având grijă de ordinea casei.

După un anumit timp după montare vom lua legătura cu Dvs. pentru a ne convinge dacă 

sunteţi sau nu mulţumit.

Vă stăm la dispoziţie imediat şi promt dacă aveţi întrebări sau cerinţe.
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noi sunteM MulŢuMiŢi dacă aM 
reuŞit să vă faceM ÎncÂntat

cele 12 criterii de BaZă custoMer care

Consultanța în cazul cumpărării de ferestre și uși este o 

chestiune de încredere. Fiindcă este vorba de o asemenea 

investiție, care trebuie să vă servească un timp indelungat.

Internorm pune din această cauză un accent deosebit 

pe instruirea partenerilor Internorm. Vă oferă o deservire 

completă de la consultanța profesională prin instalarea 

curată până la realizarea dorințelor individuale. Internorm 

nu dorește numai să vă mulțumească, ci să vă și incante.

[1st] parteneri window, ca marca de furnizor 

Firmele partenere Internorm certificate trebuie să 

îndeplinească douăsprezece condiții de bază Customer 

Care. Printre acestea se numără înregistrarea personală 

a dimensiunilor originale, trimiterea la termen a ofertelor, 

care reflectă fidel acordurile încheiate în cursul conversaţiei 

de consultanță, și respoectarea planului de timp, precum 

și instalarea profesională.
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puteți savura garantat pe o 
lungă durată avantajele  
ferestrelor internorM
Ca lideră și cea mai mare marcă de ferestre din Europa, Internorm

are o experienţă de peste 80 de ani în soluţii inovatoare privind ferestrele și ușile de o fiabilitate și 

durată de viaţă remarcabilă în domeniul fabricării. 

Ce vă putem garanta:

Garanţie

 În ceea ce priveşte alterarea în urma decolorării nefireşti şi a crăpăturilor 
suprafeţelor ferestrelor şi uşilor cu profil alb din plastic, cu excepţia 
crăpăturilor din îmbinări.

 În ceea ce priveşte alterarea în urma decolorării nefireşti şi a crăpăturilor 
suprafeţelor ferestrelor şi uşilor cu profil din plastic acoperite în interior cu 
folie, cu excepţia crăpăturilor din îmbinări.

 În ceea ce priveşte alterarea în urma decolorării nefireşti şi a crăpăturilor 
suprafeţelor ferestrelor şi uşilor eloxate şi vopsite cu pulberi.

 În ceea ce priveşte aburirea dintre foile de sticlă la sticlele termoizolante.

 În ceea ce priveşte funcţionalitatea compusului lemn, spumă termoizolantă 
şi profil de aluminiu la toate ferestrele din lemn/aluminiu, dacă s-au respec-
tat prevederile Internorm de montare şi de întreţinere.

 În ceea ce priveşte fixarea şi etanşarea foilor de sticlă de profilele de geam 
izolator, la toate ferestrele din lemn/aluminiu, dacă s-au respectat preve-
derile Internorm de montare şi de întreţinere.

 În ceea ce priveşte fixarea cu adeziv a traverselor.

Garanţie 5
ani

 În ceea ce priveşte mânerele de uşă cu înveliş PVD contra coroziunii, dacă 
nu există defecte mecanice.

 În ceea ce priveşte alterarea în urma decolorării nefireşti şi a crăpăturilor 
suprafeţelor panourilor de uşă. Nu există garanţie în cazul alterării aspectu-
lui suprafeţei în urma murdăririi.

10
ani

Garanţie

 În ceea ce priveşte alterarea în urma decolorării nefireşti şi a crăpăturilor 
suprafeţelor în cazul profilelor de obloane rulante din plastic.

 În ceea ce priveşte alterarea în urma decolorării nefireşti şi a crăpăturilor 
suprafeţelor profilelor obloanelor rulante din aluminiu eloxate sau vopsite cu 
pulberi.

 În ceea ce priveşte funcţionalitatea feroneriei ferestrelor şi uşilor respectând 
prevederile Internorm de montare şi de întreţinere.

3
ani

Garanție

De asemenea, Internorm se angajează ca în cazul întreţinerii repetate ale 
produselor Internorm de către experţii noştri (piesele originale nu sunt obliga-
torii), atunci capacitatea acestora de funcţionare se va menţine pe o durată 
de 30 de ani. Acest lucru este posibil doar cu condiţia ca structura tocului 
(toc şi canate) să nu sufere deteriorări. Perioada de 30 de ani începe cu data 
producţiei. Prestaţiile necesare pentru menţinerea funcţionalităţii, precum şi 
materialele, piesele de schimb şi timpul de lucru, etc. vor fi facturate conform 
costurilor actuale.

30
ani

Garanţii / extras: Textul integral al dispoziţiilor garanţiale, ale condiţiilor garanţiale exacte, şi ceea ce trebuie să faceţi în caz de 
garanţie, le puteţi găsi în manualul Internorm „Ghidul de îngrijire, întreţinere şi garanţii“. Veţi primi acest manual odată cu livrarea produselor 
Internorm. De asemenea este disponibil la fiecare partener Internorm [1st] window. 

garanŢii
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certificări Şi preMii

Stema Austrei Etichete de calitate 
Austria

TÜV Institutul de Tehnică Ferestre 
din Rosenheim

Marcaj CE

Certificat Minergie® 

Societatea Austriacă 
de Modelare a 

Ambianței

Certificat pentru 
gospodărirea silvică 

durabilă

Certificat KlimaHaus Premiul Energy Globe
(Proiekt Schiestlhaus )

Comunitatea de Interese 
Casă Pasivă Austria

Federația de Climă 
din Traun

Etichete de 
calitate RAL

Universitatea Tehnică 
din Graz

Ministerul Federal de 
Transporturi, Inovații și 

Tehnologie

Plus X Award
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