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Více informací získáte u odborného prodejce Internormu. 
Seznam prodejců naleznete na

www.internorm.cz

SOLAR+
ENERGETICKY ÚČINNÉ STANDARDNÍ SKLO  

Standardní sklo od Internormu se 

vyznačuje speciální vrstvou SOLAR+. 

Toto izolační trojsklo vykazuje 

extrémně vysoké tepelně izolační 

vlastnosti, navíc má  jeho celkový 

energetický činitel prostupu 

(t.z. hodnota g) hodnotu, které lze 

jinak dosáhnout pouze s dvojsklem. 

Z důvodu tohoto zvláštního poměru 

tepelné izolace skla (Ug) a 

energetického prostupu (hodnota 

g) se tato skla perfektně hodí pro 

osazení do solárních staveb.

VYNIKAJÍCÍ DESIGN PRO JEDINEČNÁ ŘEŠENÍ

Okenní systémy Internorm lze dokonale kombinovat mezi sebou – ať už plastová nebo plast-hliníková 

nebo dřevo-hliníková okna. Zvenku stejný vzhled, uvnitř různé materiály.

 Perfektní mix: kombinujte mezi sebou různé profi ly křídel nebo různé materiály (např. dřevo-hliník 

v obytných místnostech – plast-hliník v koupelnách)

 Dokonale sladěno: kombinujte okna s individuálním řešením dveří, velkoplošná zasklení nebo stínicí  

techniku či ochranu proti hmyzu

 Inovativní design s moderními skleněnými křídly

 Široký výběr v designu rámů a křídel (bezrámové, plošně lícující, zaoblené ...)

 Skryté závorování a odvádění vody ze systému

 Designové uzavírací kusy a velký výběr klik

 Zdvojené okno s integrovanou, a tudíž chráněnou žaluzií mezi skly

 Barvy RAL pro vnitřní a vnější stranu, rozsáhlý program mřížek nabízejí širokou škálu designových 

variant

Ztráta vytápěcího 
tepla hodnota U

 Speciální zasklení SOLAR+

 solární energetické 
zisky hodnota g

VNĚ ZEVNITŘ
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vně –10°C

2 tabule izolačního skla
(Ug = 3,0 W/m2K)

2 tabule izolačního skla
(Ug = 1,1 W/m2K)

3 tabule tepelně izolačního 
skla Internorm
(Ug = 0,6 W/m2K) 

zevnitř +20°C

8,3°C

15,7°C

17,7°C

= výplň plynem= povlak

modelové schéma

TROJSKLO SOLAR+ A HLINÍKOVÝ 
PROFIL – NYNÍ ZDARMA PRO TÉMĚŘ 
VŠECHNA OKNA INTERNORM

Od 17. září do 30. listopadu 2012 obdržíte trojsklo SOLAR+ bez příplatku. * Tuto nabídku obdržíte na 
téměř všechny plastové, plast-hliníkové a dřevo-hliníkové okenní systémy Internorm.

VÝHODY PRO VÁS:
 Nároky na ohřev budovy se sníží až o 16 % 

(v porovnání s 3skly bez solárního pokovení )

 Vysoká tepelná izolace a ideální celkový 
energetický činitel prostupu (hodnota g) až 61 %

 Úspora nákladů na topení až o 30 % 
a dodatečný zisk energie až 20 % 

* Kromě plast-hliníkových zdvojených a dřevo-hliníkových zdvojených oken

ZDARMA

ZDARMA
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HLINÍKOVÝ PROFIL BEZ PŘÍPLATKU  

Od 17. září do 30. listopadu 2012 obdržíte hliníkový profi l ve standardních barvách zdarma pro téměř 
všechny plast-hliníkové a dřevo-hliníkové okenní systémy Internorm. 

Váš partner Internormu Vám rád předloží všechny vzorky.

VÝHODY PRO VÁS:
  Značný počet konstrukčních možností

  Odolné hliníkové opláštění z vnější strany chránící 
proti povětrnostním podmínkám – natírání oken je již 
minulostí! 

PLASTOVÁ, RESP. PLAST-HLINÍKOVÁ OKNA 
INTERNORM se vyznačují:
 Nejlepší tepelnou izolací až do hodnoty 

Uw = 0,69 W/m2K
 Zvukovou izolací až do hodnoty 46 dB
 Nejlepší energetickou účinností díky vysoce 

tepelně izolující termopěně
 Dokonalou fi xací vlepeného skla bez pře-

rušení po celém obvodě pro lepší stabilitu, 
lepší tepelnou a zvukovou izolaci, pro spoleh-
livou funkčnost a proti vloupání

Obr. okenní systém KF 200

DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA INTERNORM
se vyznačují:
 Nejlepší tepelnou izolací až do hodnoty 

Uw = 0,63 W/m2K
 Zvukovou izolací až do hodnoty 45 dB
 Vysoce tepelně izolační termopěnou (neob-

sahuje HCFC, HFC a CFC)
 Na přání také s dodatečnou termopěnou, 

jako komponenta certifi kovaná pro pasivní 
domy dle Passivhausinstitutu Darmstadt

Obr. okenní systém HF 200

PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO LEPŠÍ ENERGETICKOU 
ÚČINNOST, UDRŽITELNOST A DESIGN
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