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WIJ BIEDEN U ...
kwalitatief hoogwaardige ramen en uitstekende Service.
Inividuele ramen

In het interieur hebt u in elke ruimte de mogelijkheid uw

Elk raam is een unicum, want elk Internorm-raam wordt

ramen volgens uw wensen vorm te geven – in kunststof

volgens uw individuele ideeën en precies op maat in onze

dan wel in hout.

uiterst moderne fabrieken in Oberösterreich en Steiermark
vervaardigd. U bent vrij om te beslissen of u kunststof, kunst-

Uitstekende kwaliteit

stof/aluminium of hout/aluminium kozijnen voor uw pand wilt

Uitstekende thermische isolatiewaarden en een perfecte

gebruiken. Ook een combinatie van materialen is mogelijk.

veiligheid zijn bij Internorm ramen vanzelfsprekend.
Het hoge aantal nationale en internationale onderschei-

Innovatieve technologie

dingen en certificaten getuigen van onze leidende rol in

Onze eigen researchafdeling ontwikkeld nieuwe producten

de ontwikkeling en productie van de moderne ramen en

en technologieën, om u nog meer comfort en veiligheid te

deuren. Wij hebben vertrouwen in onze producten en onze

bieden. We implementeren deze ontwikkelingen in onze

prestaties. Daarom bieden wij garanties die uitgebreider

geavanceerde productievestigingen in Oostenrijk.

zijn dan gebruikelijk in onze branche.

Perfecte combineerbaarheid

Vakkundige inbouw

Wilt u in de badkamer liever een kunststof/aluminium

Een competent montageteam met gediplomeerde mon-

kozijn, maar geeft u in de woonkamer de voorkeur aan

tagespecialisten garandeert u een zorgvuldige, vakkundige

hout/aluminium? Perfect – want bij Internorm kunnen die

inbouw volgens de gebruikelijke normen. Na de montage

ideaal met elkaar worden gecombineerd. Het design van

testen ze samen met u alle ramen op volledig functione-

uw raam en dus ook de vormgeving van de buitenkant

ren en geven ze u waardevolle tips voor onderhoud en

van uw huis blijven daarbij steeds hetzelfde.

verzorging.

4I5
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Traun/Oberösterreich
Deurenproductie, kunststoframen,
isoleerglas en aluminium productie

Sarleinsbach/Oberösterreich
Kunststoframen, isoleerglas en extrusie

Lannach/STeiermark
Productie van het hout/aluminium gamma
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DesignStijlen
Accenten van de architectuur

De architectuur van een gebouw weerspiegelt de mensen
die erin wonen. Internorm verbindt mensen en gebouwen
en maakt daarmee individuele woonstijlen mogelijk.
Met Internorm ramen en deuren verwezenlijkt u uw
persoonlijke kijk op wonen.
Opdat u uit de vele vormmogelijkheden, kleuren en
materialen de raamoplossing zou kunnen vinden, die
perfect uw visie op architectuur, design en comfort
weergeeft, kunt u uit de drie verschillende Internorm
designstijlen kiezen: studio, home en ambiente.
Vandaar de vraag:

In welk gebouw
voelt u zich thuis?

6I7
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DesignStijlen

studio
studio volgt in zijn vorm duidelijke lijnen. In zijn avantgardistische vorm en zeer strakke uitvoering is deze stijl zeer onconventioneel.
Vanaf pagina 12

home
pure
home pure voldoet aan de eis van een moderne en strakke stijl
en geeft vorm aan heldere, met lichtdoorlaten leefruimtes.
Vanaf pagina 28

soft
home soft werkt sereniteit en gezelligheid in de handen biedt
diverse ontwerpmogelijkheden – van elegant tot speels.
Vanaf pagina 42

ambiente

ambiente kenmerkt zich door zijn traditionele vormen – tijdloos
klassiek en elegant. De compositie is opzichtig ontworpen en
benadrukt huiselijke gezelligheid.
Vanaf pagina 58
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studio

home pure
8I9
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DesignStijlen

ambiente

home soft
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Hout/Aluminium

Stijl/Ramen

studio
HF 310

HV 350

★★★★★

★★★★★

Uw tot 0,62 W/m2K

Uw tot 0,60 W/m2K

home pure
HF 210

HF 310

HV 350

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw tot 0,67 W/m K

Uw tot 0,62 W/m K

Uw tot 0,60 W/m2K

HF 210

HF 310

HV 350

2

2

home soft
★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw tot 0,67 W/m2K

Uw tot 0,62 W/m2K

Uw tot 0,60 W/m2K

HF 210

HF 310

HV 350

ambiente
★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw tot 0,67 W/m K

Uw tot 0,62 W/m K

Uw tot 0,60 W/m2K

2

2

10 I 11
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Ramen overzicht
Kunststof/Aluminium

KF 405

KF 410

Kunststof

KV 440

KF 405

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw tot 0,63 W/m2K

Uw tot 0,62 W/m2K

Uw tot 0,64 W/m2K

Uw tot 0,63 W/m2K

KF 500

KF 410

KV 440

KF 500

KF 410

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw tot 0,61 W/m K

Uw tot 0,62 W/m K

Uw tot 0,64 W/m K

Uw tot 0,61 W/m K

Uw tot 0,62 W/m2K

2

2

KF 410

2

KV 440

2

KF 410

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw tot 0,62 W/m2K

Uw tot 0,64 W/m2K

Uw tot 0,62 W/m2K

KF 410

KV 440

KF 410

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw tot 0,62 W/m K

Uw tot 0,64 W/m K

Uw tot 0,62 W/m2K

2
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studio
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studio
IDEAAL VOOR 				
INDIVIDUALISTEN
U ziet zich zelf als trendsetter en u heeft grote
affiniteit met nieuwe technologieën.
Baanbrekende architectuur, duidelijke vormen
en gereduceerd design creëren een esthetische
woonomgeving en weerspiegelen uw individuele
levensdoelstelling. Uw minimalistische woonstijl is
tot op het essentiële gereduceerd en creëert
ruimte voor zelfontplooiing.
U beschikt over een hoge levensstandaard en u
brengt uw individualiteit tot uitdrukking.
Trouw aan deze filosofie, passen de studio ramen
van Internorm bij uw uitverkozen woonstijl. De
raamsystemen met overwegend gelijke vlakken
kunnen compleet in de muren worden ingebouwd
en zijn in de werkmaterialen kunststof-, kunststof/
aluminium – en hout/aluminium verkrijgbaar.
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studio

BINNENAANZICHT
De hoekige resp. de kipramen met gelijke vlakken van de studio ramen passen
perfect in de heldere structuren van uw binnenhuisarchitectuur. Rechtlijnige
raamkrukken met vlakke rozetten benadrukken hiermee de gereduceerde,
ideale aanblik. Vaste beglazing, zoals hierboven afgebeeld, maakt ook een bijna
raamloze inbouw mogelijk aan de binnenzijde.

OPPERVLAKTEN EN KLEUREN BINNEN
U kunt tussen duurzame kunststof en natuurlijk hout kiezen. Het grote kleurprogramma biedt u een groot aantal verschillende mogelijkheden aan vormgeving.

Kunststof / HoUT

Hout

Hout

wit

in alle RAL-kleuren

Transparant en dekkende
standaardkleuren

14 I 15
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studio aanzichten

BUITENAANZICHT
studio ramen laten zowel een ramenloze architectuur toe, d.w.z. het raam wordt
aan drie zijden achter de façade weggewerkt, (bij KF 405), als een klassieke architectuur, d.w.z, ingebouwd met een geringe zichtbaarheid van de raamzijden
als een moderne renovatie met een stijlvol raam/vleugel aanzicht.

MATERIAAL BUITEN
U kan kiezen tussen duurzame kunststof of weerbestendig aluminium met een
ruim aanbod aan kleuren zoals houtpatroonkleuren, metallic-kleuren, edelstaalkleuren en warme kleurrijke houttinten.

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 15

Kunststof

Aluminium

Aluminium

wit

Buitenschaal voorzien
van weersbestendige
kleuren

Buitenschaal in veel
RAL- kleuren
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studio
Hout/Aluminium

Materiaal

Warmte-isolatie (in W/m2K)
Coating LIGHT/SOLAR+
Beste waarde
Geluidsisolatie (in dB)

Veiligheid

Beslag

HF 310

HV 350

★★★★★

★★★★★

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,95 / n.v.t.

Uw = 0,62

Uw = 0,60

★★★★★

★★★★★

33 – 46

41 – 47

★★★★★

★★★★★

RC2

RC2

★★★★★

★★★★★

verdekt liggend

verdekt liggend

Afmetingen in mm
Profieldikte van het raam
Aanzichtsbreedte raam/vleugel
Aanzichtsbreedte zonder makelaar

85

85

114

114

134

134

Aanzichtsbreedte met makelaar

173

173

★
★
★
★
★
★
★

★
★
★

3

3

zwart

zwart

(met 2 vleugels)
(met 2 vleugels)

Functies
Vast
Draai en draaikip
Kip
Schuifraam
Deuren met cilinder
Schuifdeuren
Deuren met dorpel

★

Naar buiten opendraaiende deuren
Dichtingen Aantal
Kleur van de aanslagdichting buiten
16 I 17
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studio comfort
Kunststof/Aluminium

Kunststof

KF 405

KF 410

KV 440

KF 405

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,78 / 0,85

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,63

Uw = 0,62

Uw = 0,64

Uw = 0,63

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

35 – 43

34 – 45

39 – 45

35 – 43

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC1, RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

verdekt liggend

verdekt liggend

verdekt liggend

verdekt liggend

93

93

93

90

89

113

118

89

100

133

144

100

154

187

198

154

★
★
★

★
★
★

★
★
★

★

★
★
★
★
★
★
★

★

★

3

3

3

3

zwart

zwart

zwart

licht grijs

★
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studio
Raamkruk

Zon- en insectenwering

Bij Internorm hebt u keuze uit een

De zon- en insectenweringssystemen maken uw raam compleet door

aanzienlijk assortiment aan krukken -

hun functie en ondersteunen het design van uw gevel.

onze aanbeveling kunt u hiernaast
terug vinden.
Vraag info voor nog meer mogelijkheden
bij uw Internorm [1st] window partner!

Standaardgreep G80
bij kunststof, kunststof/
aluminium en
hout/aluminium ramen
vlakke aansluiting
Art-Nr. 36423

Standaardgreep G80
met sleutel
Art-Nr. 36400

Samengestelde ramen

Raffstores
met en zonder lichtregeling

Voorzet Rolluiken

Insectenwering

Standaardgreep G80
bij kunststof,
kunststof/aluminium en
hout/aluminium ramen
met makelaar
Art-Nr. 36404

Greep Dallas
Art-Nr. 36426

Samengestelde ramen: geïntegreerde en daarom zon- en inkijkwering tussen de glasbladen – u heeft de keuze uit: lamellen, lichtdoorlatende doek of verduistering
Raffstores: optimale controle en besturing van licht en warmte door
verstelbare lamellen, te combineren met insectenwering
Voorzet rolluiken: op het raam gemonteerd, te combineren met
insectenwering
Insectenwering: draai- of spanhor, schuifhor of rollo, te combineren
met zonwering

18 I 19

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 18

15.04.15 11:56

studio collectie
Kleuren

Grote elementen

Hiernaast vindt u onze aanbeveling inzake

Moderne glasarchitectuur door grote glaspartijen en hefschuifdeuren,

kleuren – die passen bij uw studio ramen.

ook met hoekoplossingen in glas, XL maatvoering tot 12 meter breed

Het volledige kleurengamma kunt u raad-

en 17 m² glasoppervlakte.

plegen vanaf pagina 100.

Buitenkleuren

Binnenkleuren

M916

Wit

HM113

RAL1013

HM735

FI916
HX 300 Panorama

EL01

FI500

EL02

FI501

HM906

FI504

Hefschuifdeuren kunststof, kunststof/alu
HFM02

LA600

HFM03

FI509

HM716

RAL7040

Dunkelgrau

Hefschuifdeuren hout/alu

Deze Collectie benadrukt net dat extra van uw architectuur – een aanbeveling passend bij de designstijl studio.
Meer keuze vindt u bij het overzicht vanaf pagina 80.
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studio
KF 405
kUNststof- &
kUNststof/alUmINIUm raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Binnenkant ligt volledig in
eenzelfde vlak
Glasvleugel – geen verschil in
aanzicht tussen vaste ramen en
opendraaiende ramen
Het kader kan volledig aan 3 zijdes
weggewerkt worden achter de
façade
Naar wens met geprofileerde aluminium buitenschil

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en super
isolerende kunststof glasafstandhouder
(Ug = 0,5 W/m2K; g-waarde 52 %)
Uw = 0,71 W/m2K
Voor de beste warmte-isolatie
SOLAR+ beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K; g-waarde 64 %)
Uw = 0,78 W/m2K

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 43 dB
(met passende beglazing)
90/93 mm inbouwdiepte

KUnStStOF UItVOeRInG
Naast de uitvoering met aluminium voorzetschalen in alle
kleuren is er ook de klassieke
kunststof uitvoering in wit.

FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdekt liggend beslag
Standaard geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
Meerkamersysteem met extra
hoog warmte-isolerend thermoschuim

GePROFILeeRD AAnZICHt
Naar wens speciaal voor de
moderne renovatie – stijlvolle
vleugeloptiek aan de buitenkant.

(HFCKW-, HFKW- en FKW-vrij)
Smalle aanzichtbreedte tot 89mm
I-tec

GLASVLeUGeL
geen verschil in aanzicht tussen
vaste ramen en opendraaiende
ramen.

20 I 21
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studio ramen
KF 410
kUNststof/alUmINIUm raam

teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Modern hoekig design buiten en
binnen
Het kader kan volledig aan 3 zijdes
weggewerkt worden achter de
façade
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en super
isolerende kunststof glasafstandhouder
(Ug = 0,5 W/m2K; g-waarde 52 %)
Uw = 0,72 W/m2K
Voor de beste warmte-isolatie
SOLAR+ beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K; g-waarde 64 %)
Uw = 0,79 W/m2K

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 45 dB
(met passende beglazing)
93 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdekt liggend beslag

Productkwaliteit

Passiefhuis gecertificeerd in de standaard
uitvoering volgens ift Rosenheim

Kunststoframen
EN 14351-1 : 2006
Nr.: 191 6025173

GeLIJKLIGGenD DeSIGn
Modern hoekig design buiten
en binnen, het kader kan volledig aan 3 zijdes weggewerkt
worden achter de façade

Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
5 - kamersysteem met extra hoog
warmte-isolerend
thermoschuim (HFCKW-, HFKWen FKW-vrij)
Naar wens leverbaar met I-tec
ventilatie
I-tec

I-teC BeGLAZInG
FIX-O-ROUnD teCHnOLOGIe
Naadloze bevestiging rondom
de glasruit voor betere stabiliteit, warmte- en geluidsisolatie,
inbraak- en bedieningszekerheid.

I-teC VentILAtIe
Permanente frisse lucht in de
gehele ruimte, voor uw welbevinden. Ongecontroleerde ventilatie
leidt tot energieverlies. Het I-tec
ventilatiesysteem is uitgerust met
een warmte-uitwisselaar. Warmteterugwinning brengt het energieverlies terug tot een minimum.
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studio
KV 440
kUNststof/alUmINIUm
samENgEstElD raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Innovatief samengesteld raam in
aantrekkelijk glas optiek
Modern hoekig raamdesign
Het kader kan volledig aan 3 zijdes
weggewerkt worden achter de
façade
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
viervoudige beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,78 W/m2K
Beste warmte-isolatie
Uw tot 0,64 W/m2K
(met passende beglazing)

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 45 dB
(met passende beglazing)
93 mm bouwdiepte
Geïntegreerde en daardoor zon- en
zicht-wering tussen de glasbladen
naar wens met I-tec zonwering
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag

4-VOUDIGe BeSCHeRMInG
Warmte- geluids- zon- en
zichtbescherming in één raam.
Geen bouwtechnische voorzorgsmaatregelen vereist. Geen extra
montagekosten voor zonweringssystemen.

Seriematig geleverd met
basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
Buiten dichtingen – naar keus
zwart of lichtgrijs
Hoog warmte-isolerend
thermoschuim (HFCKW-, HFKWen FKW-vrij)
Naar wens leverbaar met I-tec
ventilatie
I-tec

I-teC ZOnWeRInG
Naar wens met energie onafhankelijke zonnecellen-Jaloezie,
-Faltstore of –Duette ® verkrijgbaar. Energieregeling door geïntegreerde zonnecellenmodule, geen
installatiekosten, besturing met
zender.

MODeRn
GLASAAnZICHt
Bij dit innovatieve samengesteld
raam in aantrekkelijk glas en
modern hoekig raamdesign is het
mogelijk om het raam aan 3 zijdes
achter de façade weg te werken.
Moderne binnenkant met hoekige
vleugel zonder glaslat.

22 I 23
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studio ramen
HV 350
hoUt/alUmINIUm
samENgEstElD raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Innovatief samengesteld raam in
aantrekkelijk glas optiek
Modern hoekig raamdesign
Het kader kan volledig aan 3 zijdes
weggewerkt worden achter de
façade
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
3-voudige beglazing
(Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,95 W/m2K
Beste warmte-isolatie met gering
gewicht Uw tot 0,60 W/m2K (met
3 Light beglazing) – passiefhuis
gecertificeerd vlg. TU Graz

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 47 dB (met passende beglazing)
85 mm inbouwdiepte

Volledig verdektliggend beslag

Bij dit innovatieve samengesteld
raam in aantrekkelijk glas en
modern hoekig raamdesign is het
mogelijk om het raam aan 3 zijdes
achter de façade weg te werken.
Moderne binnenkant met hoekige
vleugel zonder glaslat.

Seriematig geleverd met basisveiligheid

I-teC ZOnWeRInG

Geïntegreerde en daardoor zon- en
zichtwering tussen de glasbladen
naar wens met I-tec zonwering
FIX-O-ROUND technologie

3-voudig dichtingssysteem
Hoog warmte-isolerend
thermoschuim (HFCKW-, HFKWen
FKW-vrij)
Naar wens met 4-voudige beglazing
Passiefhuis gecerificeerd vlgs.
TU Graz
I-tec
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MODeRn GLASAAnZICHt

Naar wens met energie
onafhankelijke zonnecellenJaloezie, -Faltstore of –Duette ®
verkrijgbaar. Energieregeling
door geïntegreerde zonnecellenmodule, geen installatiekosten, besturing met zender.

OPtIMALe
VeRDUISteRInG
De met aluminium gecoate
verduisterende doek zorgt voor
een extra thermische isolatie en
uitstekende verduistering (idem
als bij rolluiken).
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studio
HF 310
hoUt/alUmINIUm raam

teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Modern hoekig design buiten en
binnen
Het kader kan volledig aan 3 zijdes
weggewerkt worden achter de
façade
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en super
isolerende kunststof glasafstandhouder (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,69 W/m2K
Voor de beste warmte-isolatie
SOLAR+ beglazing met
Ug = 0,6 W/m2K; en een g-waarde
van 64 %

Geluidsisolatie
Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 46 dB
85 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKWen FKWvrij)
3-voudig dichtingssysteem

I-tec

Passiefhuis gecertificeerd in de standaard uitvoering volgens TU Graz

GenIAAL
BeGLAZInGSSYSteeM
De met het houten kader
verlijmde glas zorgt voor goede
stabiliteit en bescherming
tegen doorbuiging.

VLAK DeSIGn
Modern hoekig design zowel
binnen als buiten, volledige
3-zijdige wegwerking
achter de façade mogelijk.

3-VOUDIG
DICHtInGSSYSteeM
Drie rondom bevestigde
rubbers zonder onderbreking
zorgen voor een hoge
dichtheid.
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studio ramen
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home

home
Deze stijl – home -karakteriseert een harmonische sfeer en wooncomfort.
Voor mensen die streven naar meer leefruimte om al hun wensen en ideeën te kunnen realiseren.
Want thuis blijft het toch altijd het mooist. Deze thuis volledig naar eigen wens en met eigen ideeën te
kunnen realiseren, is nog altijd een van de belangrijkste levensdoelen.
Uw levensstijl is doordrongen van hoge eisen en u streeft naar kwaliteit en design. Internorm home
ramen voldoen ruim aan deze eisen – ze staan voor meer levenskwaliteit en wooncomfort.
home ramen zijn de ideale mix tussen modern en harmonie!

home pure
home pure voldoet aan de eis van een moderne en strakke stijl en geeft vorm aan heldere ruimtes met
veel licht, waar u zich kunt ontwikkelen en individuele ruimtes geeft aan u en uw familie.

home soft
home soft is sympathiek en gemoedelijk en biedt u een rijke keuze om vorm te geven – van elegant tot
speels. Een bijna grenzeloze keuze aan vormen – rond-, segment- of korfbogen - kleinhouten in vele
uitvoeringen en het gevarieerd aanbod aan raamkrukken, kleuren, enz. geven uw huis een harmonische
stijl.

26 I 27
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home soft
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home pure
IDEAAL VOOR DE 		
PURISTEN
U heeft aanleg voor een duidelijk stijlbewustzijn
en een goede smaak. U waardeert het bijzondere en hecht waarde aan de pure schoonheid.
Heldere, met licht doorstroomde ruimtes creëren
een vrije ruimte voor u en uw gezin. Rechtlijnige,
hoekige vormen benadrukken de architectuur van
uw gebouw. Uw levensstijl is sterk gevormd door
een hoog bewustzijn van kwaliteit en design.
De kunst van een goede smaak is tevens weerspiegeld in uw ramen. De hoekige, rechtlijnige
raamsystemen passen perfect bij uw puristische
woonstijl en zijn in de werkmaterialen kunststof-,
kunststof/ aluminium – en hout/aluminium verkrijgbaar.
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home

BINNENAANZICHT
De hoekige ramen home pure passen perfect bij de puristische aanblik van uw
binnenruimtes. Eenvoudige raamkrukken versterken de gereduceerde
architectuur. De rechtlijnige stijl van woonruimten loopt als een rode lijn door
het gebouw.

OPPERVLAKTEN EN KLEUREN BINNEN
U kunt tussen duurzame kunststof en natuurlijk hout kiezen. Het grote kleurprogramma biedt u een groot aantal verschillende mogelijkheden aan vormgeving.

KUNSTSTOF OF HOUT

Hout

Hout

wit

in alle RAL-kleuren

Transparant en dekkende
standaardkleuren

30 I 31

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 30

15.04.15 11:57

home pure aanzichten

BUITENAANZICHT
Rechte lijnen, hoekige vormen en modern design van de home pure ramen onderstrepen de architectuur van uw woning. home pure ramen zijn vaak volledig
aan 3 zijdes weg te werken achter de façade.

MATERIAAL BUITEN
U kan kiezen tussen duurzame kunststof of weerbestendig aluminium met een
ruim aanbod aan kleuren zoals houtpatroonkleuren, metallic-kleuren, edelstaalkleuren en warme kleurrijke houttinten.
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Kunststof

Aluminium

Aluminium

wit

Buitenschaal voorzien
van weersbestendige kleuren

Buitenschaal in veel RAL- kleuren
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home
Hout/Aluminium

Materiaal

Warmte-isolatie (in W/m2K)
Coating LIGHT/SOLAR+
Beste waarde
Geluidsisolatie (in dB)

Veiligheid

Beslag

HF 210

HF 310

HV 350

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,96 / n.v.t.

Uw = 0,67

Uw = 0,62

Uw = 0,60

★★★★★

★★★★★

★★★★★

33 – 46

33 – 46

41 – 47

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC2

RC2

RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

verdekt liggend

verdekt liggend

verdekt liggend

Afmetingen in mm
Profieldikte van het raam
Aanzichtsbreedte raam/vleugel
Aanzichtsbreedte zonder makelaar

85

85

85

114

114

114

134

134

134

Aanzichtsbreedte met makelaar

173

173

173

★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★

★
★
★

3

3

3

zwart

zwart

zwart

(met 2 vleugels)
(met 2 vleugels)

Functies
Vast
Draai en draaikip
Kip
Schuifraam
Deuren met cilinder
Schuifdeuren
Deuren met dorpel

★

Naar buiten opendraaiende deuren
Dichtingen Aantal
Kleur van de aanslagdichting buiten
32 I 33
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home pure comfort
Kunststof/Aluminium

Kunststof

KF 500

KF 410

KV 440

KF 500

KF 410

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw = 0,69 / 0,76

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,69 / 0,76

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,61

Uw = 0,62

Uw = 0,64

Uw = 0,61

Uw = 0,62

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

35 – 46

34 – 45

39 – 45

35 – 46

34 – 45

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

RC2

RC1, RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Onzichtbaar

verdekt liggend

verdekt liggend

Onzichtbaar

verdekt liggend

93

93

93

90

90

80

113

118

80

113

117

133

144

117

133

139

187

198

139

187

★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★

★
★
★
★

★

★
★

★
★
★
★
★
★
★
★

3

3

3

3

3

zwart

zwart

zwart

licht grijs

licht grijs

★
★
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home
Raamkruk

Zon- en insectenwering

Bij Internorm hebt u keuze uit een

De zon- en insectenweringssystemen maken uw raam compleet door

aanzienlijk assortiment aan krukken –

hun functie en ondersteunen het design van uw gevel.

onze aanbeveling kunt u hiernaast terug
vinden.
Vraag info voor nog meer mogelijkheden
bij uw Internorm [1st] window partner!

Standaardgreep G80
Art-Nr. 36404

Standaardgreep G80
met sleutel
Art-Nr. 36400

Samengestelde ramen

Raffstores
met en zonder lichtregeling

Voorzet Rolluiken

Insectenwering

Secustik-Greep G80
Art-Nr. 34139
(alleen voor KF 500)

Samengestelde ramen: Geïntegreerde en daarom zon- en inkijkwering tussen de glasbladen – u heeft de keuze uit: lamellen, lichtdoorlatende doek of verduistering
Raffstores: optimale controle en besturing van licht en warmte door
verstelbare lamellen, te combineren met insectenwering
Voorzet rolluiken: op het raam gemonteerd, te combineren met
insectenwering
Greep Amsterdam
Art-Nr. 36416

Greep Dallas
Art-Nr. 36426

Insectenwering: draai- of spanhor, schuifhor of rollo, te combineren
met zonwering

34 I 35
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home pure collectie
Kleuren

Grote elementen

Hiernaast vindt u onze aanbeveling inzake

Moderne glasarchitectuur door grote glaspartijen en hefschuifdeuren,

kleuren – die passen bij uw home pure

ook met hoekoplossingen in glas, XL maatvoering tot 12 meter breed

ramen. Het volledige kleurengamma kunt

en 17 m2 glasoppervlakte.

u raadplegen vanaf pagina 112

Buitenkleuren

Binnenkleuren

M916

Wit

HM113

RAL1013

HM735

FI916

EL01

FI501

EL02

FI503

HM906

FI505

HX 300 Panorama

Hefschuifdeuren Kunststof, Kunststof/Alu
HFM02

FI502

HFM03

LA602

HM716

RAL7040

HM817

Antraciet

Hefschuifdeuren Hout/Alu

Deze Collectie benadrukt net dat extra van uw architectuur – een aanbeveling passend bij de designstijl home pure. Meer keuze vindt u bij het overzicht vanaf pagina 108.
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KF 500
kUNststof- &
kUNststof/alUmINIUm raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Modern hoekig design buiten en
binnen
Gestileerde vleugel door een
geprofileerd raamprofiel
Raamvleugel in glasvleugel design

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
3-voudige beglazing en super
isolerende kunststof glasafstandhouder (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,69 W/m2K
Voor de beste warmte-isolatie
SOLAR+ beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K; en een g-waarde
van 64 %) Uw = 0,76 W/m2K

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 46 dB
(met passende beglazing)
90/93 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Revolutionaire I-tec sluiting seriematig ingebouwd, d.w.z. volledig
geïntegreerd onzichtbaar beslag
Secustik greep standaard

KUnStStOF UItVOeRInG
Naast de uitvoering met aluminium voorzetschalen in alle kleuren
is er ook de klassieke kunststof
uitvoering in wit

RC2 N standaard (met gewone
raamkruk) volgens EN 1627–1630
3-voudig dichtingssysteem
Meerkamersysteem met extra
hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW- en FKWvrij)
Meer lichtinval door een smal aanzicht van 80 mm
Naar wens met I-tec ventilatie
I-tec

I-teC VeRGRenDeLInG
Geïntegreerde kleppen in plaats
van vergrendelingspennen nemen
de veilige vergrendeling van de
vleugel over. Hiermee beantwoordt
de standaarduitvoering van het
sluitwerk al aan de weerstandsklasse RC2N (zonder afsluitbare
klink) volgens EN1627-1630, seriematig geteste inbraakbeveiliging.

I-teC VentILAtIe
Permanente frisse lucht in de gehele ruimte, voor uw welbevinden.
Ongecontroleerde ventilatie leidt
tot energieverlies. Het I-tec ventilatiesysteem is uitgerust met een
warmte-uitwisselaar. 86% warmteterugwinning brengt het energieverlies terug tot een minimum.
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home pure ramen
KF 410
KUNSTSTOF- &
kUNststof/alUmINIUm ramEN
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Modern hoekig design buiten en
binnen
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en super
isolerende kunststof glasafstandhouder (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,72 W/m2K
Voor de beste warmte-isolatie
SOLAR+ beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K; g-waarde 64%)
Uw = 0,79 W/m2K

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 45 dB
(met passende beglazing)

Productkwaliteit

Passiefhuis gecertificeerd in de standaard
uitvoering volgens ift Rosenheim

Kunststoframen
EN 14351-1 : 2006
Nr.: 191 6025173

90/93 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem

KUnStStOF UItVOeRInG
Naast de uitvoering met aluminium voorzetschalen in alle
kleuren is er ook de klassieke
kunststof uitvoering in wit.

5 - kamersysteem met extra hoog
warmte-isolerend
thermoschuim (HFCKW-, HFKWen FKW-vrij)
Naar wens leverbaar met I-tec
ventilatie
I-tec

I-teC BeGLAZInG
FIX-O-ROUnD
teCHnOLOGY
Naadloze bevestiging rondom
de glasruit voor betere stabiliteit, warmte- en geluidsisolatie,
inbraak- en bedieningszekerheid.

I-teC VentILAtIe
Permanente frisse lucht in
de gehele ruimte, voor uw
welbevinden. Ongecontroleerde
ventilatie leidt tot energieverlies.
Het I-tec ventilatiesysteem is
uitgerust met een warmte-uitwisselaar. Warmteterugwinning
brengt het energieverlies terug
tot een minimum.
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home
KV 440
kUNststof/alUmINIUm
samENgEstElD raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Innovatief samengesteld raam in
aantrekkelijk glas optiek
Modern hoekig raamdesign, het
kader kan volledig aan 3 zijdes
weggewerkt worden achter de
façade
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
viervoudige beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K
Beste warmte-isolatie
Uw tot 0,64 W/m2K
(met passende beglazing)

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie tot 45 dB
(met passende beglazing)

Geluidsisolatie

93 mm bouwdiepte
Geïntegreerde en daardoor zon- en
zichtwering tussen de glasbladen
naar wens met I-tec zonwering
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem

GeLIJKLIGGenD DeSIGn

Buiten dichtingen – naar keus
zwart of lichtgrijs

Bij dit innovatieve samengesteld
raam in aantrekkelijk glas en
modern hoekig raamdesign is het
mogelijk om het raam aan 3 zijdes
achter de façade weg te werken.
Moderne binnenkant met hoekige
vleugel zonder glaslat.

Hoog warmte-isolerend
thermoschuim (HFCKW-, HFKWen FKW-vrij)
Naar wens leverbaar met I-tec
ventilatie
I-tec

4-VOUDIGe BeSCHeRMInG
Warmte- geluids- zon- en zichtbescherming in één raam. Geen
bouwtechnische voorzorgsmaatregelen vereist. Geen extra
montagekosten voor zonweringssystemen.

I-teC ZOnWeRInG
Naar wens met energie onafhankelijke zonnecellen-Jaloezie,
-Faltstore of –Duette ® verkrijgbaar.
Energieregeling door geïntegreerde zonnecellenmodule, geen
installatiekosten, besturing met
zender.
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home pure ramen
HV 350
hoUt/alUmINIUm
samENgEstElD raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Innovatief samengesteld raam in
aantrekkelijk glas optiek
Modern hoekig raamdesign
Het kader kan volledig aan 3 zijdes
weggewerkt worden achter de
façade
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
3-voudige beglazing
(Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,95 W/m2K
Beste warmte-isolatie met gering
gewicht Uw tot 0,60 W/m2K
(met 3 Light beglazing) – passiefhuis gecertificeerd vlg. TU Graz

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie tot 47 dB
(met passende beglazing)

Geluidsisolatie

85 mm inbouwdiepte
Geïntegreerde en daardoor zon- en
zichtwering tussen de glasbladen
naar wens met I-tec zonwering
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW en FKWvrij)
Naar wens met 4-voudige beglazing geschikt voor passiefhuizen
volgens TU Graz

I-tec

MODeRn GLASAAnZICHt
Bij dit innovatieve samengesteld
raam in aantrekkelijk glas en
modern hoekig raamdesign is
het mogelijk om het raam aan
3 zijdes achter de façade weg
te werken. Moderne binnenkant
met hoekige vleugel zonder
glaslat.

GenIAAL
BeGLAZInGSSYSteeM
De aan het houten kozijn bevestigde glasruiten zorgen voor
een goed evenwicht en hoge
bestandheid tegen torsie. De siliconen en tape zorgen voor extra
dichting en beschermen tegen
het indringen van water.

OPtIMALe
VeRDUISteRInG
De met aluminium gecoate
verduisterende doek zorgt voor
een extra thermische
isolatie en uitstekende verduistering (idem als bij rolluiken).
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home
HF 210
hoUt/alUmINIUm raam

teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Modern hoekig design buiten en
binnen
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en aluminium glasafstandhouder
(Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K
Ook verkrijgbaar met 48 mm
beglazing (Ug = 0,5 W/m2K zonder
Krypton) met de beste prijs/kwaliteit verhouding
Voor de beste warmte-isolatie
SOLAR+ beglazing met
Ug = 0,6 W/m2K; en een g-waarde
van 64 %

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 46 dB (met passende beglazing)
85 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
Weerstandsklasse tot RC2
3-voudig dichtingssysteem
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW en FKWvrij)

I-tec

GenIAAL
BeGLAZInGSSYSteeM
De aan het houten kozijn bevestigde glasruiten zorgen voor
een goed evenwicht en hoge
bestandheid tegen torsie. De
siliconen en tape zorgen voor
extra dichting en beschermen
tegen het indringen van water.

VOLLeDIG VeRDeKtLIGGenD BeSLAG
Geen zichtbare beslagdelen
– en dit standaard in elk raam –
omwille van mooiere esthetiek
en makkelijker in onderhoud,
maar bovenal voor een betere
luchtdichting voor de binnenkant!

MODeRn DeSIGn
Het hout/aluminium raam
HF 210 bekoort door een
modern, hoekig buitendesign.
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home pure ramen
HF 310
hoUt/alUmINIUm raam

teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Modern hoekig design buiten en
binnen
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en super
isolerende kunststof glasafstandhouder (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,69 W/m2K
Beste warmte-isolatie tot
Uw tot 0,62 W/m2K
(met passende beglazing)

Geluidsisolatie
Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 46 dB
85 mm inbouwdiepte

Passiefhuis gecertificeerd in de standaard uitvoering volgens TU Graz

FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW en FKWvrij)
I-tec

GenIAAL
BeGLAZInGSSYSteeM
De aan het houten kozijn bevestigde glasruiten zorgen voor
een goed evenwicht en hoge
bestandheid tegen torsie. De
siliconen en tape zorgen voor
extra dichting en beschermen
tegen het indringen van water.

3-VOUDIG
DICHtInGSSYSteeM
Drie rondom bevestigde
rubbers zonder onderbreking
zorgen voor een hoge
dichtheid.

VLAK DeSIGn
De hoekige vleugel past perfect
in de strakke stijl van uw
architectuur.
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home soft
IDEAAL VOOR 			
VEELEISENDE MENSEN
De hoekige ramen home pure passen perfect bij
de puristische aanblik van uw binnenruimtes. Eenvoudige raamkrukken versterken de gereduceerde
architectuur. De rechtlijnige stijl van woonruimten
loopt als een rode lijn door het gebouw.
Uw (t)huis straalt harmonie en comfort uit. Met
behulp van talrijke en diverse elementen voor
vormgeving creëert u een gezellige aangename
woonsfeer. U hecht grote waarde aan levenskwaliteit, knus wooncomfort en u ziet uw eigen huis als
een plek om zich van alledaagse dingen terug te
trekken.
Het ronde stijlelement van home soft ramen
voldoet perfect aan uw eisen voor een harmonische thuis. De rondgemaakte randen van de ramen
en draaidelen kunnen overal worden ingebouwd
en zijn in de werkmaterialen kunststof-, kunststof/
aluminium – en hout/aluminium verkrijgbaar.
Beleef een interessante in- en uitkijk van de
designstijl home soft.
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home

BINNENAANZICHT
Harmonie en esthetica in perfectie – daarvoor zorgen de ronde randen van de
beglazingslijsten en kipramen van home soft ramen. Mooi gevormde raamkrukken met ronde randen benadrukken het sfeervolle wooncomfort.

OPPERVLAKTEN EN KLEUREN BINNEN
U kunt tussen duurzame kunststof en natuurlijk hout kiezen. Het grote kleurprogramma biedt u een groot aantal verschillende mogelijkheden aan vormgeving.

Kunststof / Hout

Kunststof-Decor

Hout

wit

Decorfolie voor kunststof
oppervlaktes in verschillende
kleuren

In alle RAL-kleuren,
transparant en dekkende
standaardkleuren

44 I 45
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home soft aanzicht

BUITENAANZICHT
De vleugels van de home soft ramen liggen terug en creëren met de ronde randen
een knus buitendesign. Met ingebouwde of opliggende kleinhouten, kunnen er verdere accenten worden gelegd. Ramen met ingebouwde zonnewering of jaloezieën
zijn met gelijke vlakken uitgevoerd en kunnen van drie zijden in de façade worden
ingebouwd.

MATERIAAL BUITEN
U kan kiezen tussen duurzame kunststof of weerbestendig aluminium met een
ruim aanbod aan kleuren zoals houtpatroonkleuren, metallic-kleuren, edelstaalkleuren en warme kleurrijke houttinten.
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Aluminium

Aluminium

wit

Buitenschaal in veel RALkleuren

buitenschaal in structuur
kleuren
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home
Hout/Aluminium

Materiaal

HF 210

HF 310

HV 350

Warmte-isolatie (in W/m2K)

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Coating LIGHT/SOLAR+

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,96 / n.v.t.

Uw = 0,67

Uw = 0,62

Uw = 0,60

★★★★★

★★★★★

★★★★★

33 – 46

33 – 46

41 – 47

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC2

RC2

RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

verdekt liggend

verdekt liggend

verdekt liggend

Beste waarde
Geluidsisolatie (in dB)

Veiligheid

Beslag

Afmetingen in mm
Profieldikte van het raam
Aanzichtsbreedte raam/vleugel
Aanzichtsbreedte zonder makelaar
(met 2 vleugels)
Aanzichtsbreedte met makelaar

85

85

85

114

114

114

134

134

134

173

173

173

Vast
Draai en draaikip
Kip
Schuifraam
Deuren met cilinder
Schuifdeuren
Deuren met dorpel
Naar buiten opendraaiende deuren

★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★

★
★
★

Dichtingen aantal

3

3

3

zwart

zwart

zwart

★

★

★

(met 2 vleugels)

Functies

kleur van de aanslagdichting buiten
(opliggende en geïntegreerde

Glasverdelingen glasverdelingen in diverse breedtes)

★

46 I 47
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home soft comfort
Kunststof/Aluminium

Kunststof

KF 410

KV 440

KF 410

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

Uw = 0,64

Uw = 0,62

★★★★★

★★★★★

★★★★★

34 – 45

39 – 45

34 – 45

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC1, RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

verdekt liggend

verdekt liggend

verdekt liggend

93

93

90

113

118

113

133

144

133

187

198

187

★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★

3

3

3

zwart

zwart

licht grijs

★

★

★
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home
Raamkruk

Zon- en insectenwering

Bij Internorm hebt u keuze uit een aan-

De zon- en insectenweringssystemen maken uw raam compleet door
hun functie en ondersteunen het design van uw gevel.

zienlijk assortiment aan krukken – onze
aanbeveling kunt u hiernaast terug vinden.
Vraag info voor nog meer mogelijkheden
bij uw Internorm [1st] window partner!

Standaardgreep
Aluminium
Art-Nr. 33899

Siergreep F9 staal
Art-Nr. 34615

Siergreep Athinai
Chroom/staal mat
Art-Nr. 34596

Siergreep Brussel
Chroom Satijn
Art-Nr. 34592

Samengestelde
ramen

Raffstores
met en zonder lichtregeling

Voorzet Rolluiken

Insectenwering

Samengestelde ramen: Geïntegreerde en daarom zon- en inkijkwering tussen de glasbladen – u heeft de keuze uit: lamellen, lichtdoorlatende doek of verduistering
Raffstores: optimale controle en besturing van licht en warmte door
verstelbare lamellen, te combineren met insectenwering
Voorzet rolluiken: op het raam gemonteerd, te combineren met
insectenwering
Siergreep
Amsterdam
Art-Nr. 36416

Insectenwering: draai- of spanhor, schuifhor of rollo, te combineren
met zonwering

48 I 49
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home soft collectie
Kleuren

Grote elementen

Hiernaast vindt u onze aanbeveling inzake

Moderne glasarchitectuur door grote glaspartijen en hefschuifdeuren,

kleuren – die passen bij uw home soft

ook met hoekoplossingen in glas, XL maatvoering tot 12 meter breed

ramen. Het volledige kleurengamma kunt

en 17 m² glasoppervlakte.

u raadplegen vanaf pagina 102.

Buitenkleuren

Binnenkleuren

M916

Wit

HM735

FI916

HFM02

FI501
Schuifdeuren kunststof, kunststof/aluminium

HM304

FI502

HM605

LA600

HM803

LA601

Hefschuifdeuren kunststof, kunststof/aluminium
HDH14
hellbraun

FI506

HDS03

FI508

HDS07

Oregon-Décor

HFM21

Eiken

Hefschuifdeuren hout/alu

Deze Collectie benadrukt net dat extra van uw architectuur – een aanbeveling passend bij de designstijl home soft. Meer keuze vindt u bij het overzicht vanaf pagina 82.
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KF 410
kUNststof
kUNststof/alUmINIUm raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Klassiek, rond design buiten en
binnen
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en super
isolerende kunststof glasafstandhouder (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,72 W/m2K
Voor de beste warmte-isolatie
SOLAR+ beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K; g-waarde 64%)
Uw = 0,79 W/m2K

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 45 dB
(met passende beglazing)

Productkwaliteit

Passiefhuis gecertificeerd in de standaard
uitvoering volgens ift Rosenheim

Kunststoframen
EN 14351-1 : 2006
Nr.: 191 6025173

90/93 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem

KUnStStOF UItVOeRInG
Naast de uitvoering met aluminium voorzetschalen in alle kleuren
is er ook de klassieke kunststof
uitvoering in wit.

5 - kamersysteem met extra hoog
warmte-isolerend
thermoschuim (HFCKW-, HFKWen FKW-vrij)
Naar wens leverbaar met I-tec
ventilatie
I-tec

I-teC BeGLAZInG
FIX-O-ROUnD
teCHnOLOGIe
Naadloze bevestiging rondom
de glasruit voor betere stabiliteit,
warmte- en geluidsisolatie, inbraak- en bedieningszekerheid.

I-teC VentILAtIe
Permanente frisse lucht in de
gehele ruimte, voor uw welbevinden. Ongecontroleerde ventilatie
leidt tot energieverlies. Het I-tec
ventilatiesysteem is uitgerust
met een warmte-uitwisselaar.
Warmteterugwinning brengt
het energieverlies terug tot een
minimum.

50 I 51
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home soft ramen
KV 440
kUNststof/alUmINIUm
samENgEstElD raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Innovatief samengesteld raam in
klassiek afgerond design binnen en
buiten
Raam en vleugel liggen in hetzelfde
vlak, het kader kan volledig aan 3
zijdes weggewerkt worden achter
de façade
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
viervoudige beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K
Beste warmte-isolatie
Uw tot 0,64 W/m2K
(met passende beglazing)

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 45 dB
(met passende beglazing)
93 mm bouwdiepte

4-VOUDIGe

Geïntegreerde en daardoor zon- en
zichtwering tussen de glasbladen
naar wens met I-tec zonwering

BeSCHeRMInG

FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
Buiten dichtingen – naar keus
zwart of lichtgrijs
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW- en FKWvrij)
Naar wens leverbaar met I-tec
ventilatie
I-tec
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Warmte- geluids- zon- en
zichtbescherming in één
raam. Geen bouwtechnische
voorzorgsmaatregelen vereist.
Geen extra montagekosten voor
zonwerings-systemen.

GeLIJKLIGGenD DeSIGn
De afgeronde raamvleugel sluit
in hetzelfde vlak aan op het
raam en kan aan 3 zijdes achter
de façade worden weggewerkt.

I-teC ZOnWeRInG
Naar wens met energie onafhankelijke zonnecellen-Jaloezie,
-Faltstore of –Duette ® verkrijgbaar. Energieregeling door
geïntegreerde zonnecellenmodule, geen installatiekosten,
besturing met zender.
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home
KF 200
kUNststof
kUNststof/alUmINIUm
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

In drie designstijlen te verkrijgen
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk
Ook verkrijgbaar in de klassiek
witte kunststof uitvoering (home
soft en ambiente)

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing LIGHT
(Ug = 0,6 W/m2K, g-Wert 52 %)
Uw = 0,96 W/m2K
Beste warmte-isolatie
Uw tot 0,74 W/m2K
(met passende beglazing)

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie tot 45 dB
(met passende beglazing)

Systeembeschrijving

68/71 mm inbouwdiepte

home soft

FIX-O-ROUND technologie
Naar wens met volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
Weerstandsklasse RC1 en RC2
gecertificeerd (naar wens)
3-voudig dichtingssysteem
5 - kamersysteem

home pure

home soft

ambiente

ambiente

In staal geschroefde sluitstukken
vanaf een bepaalde grootte
Smalle aanzichtsbreedte tot 97 mm
I-tec

52 I 53
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home soft ramen
KF 300
kUNststof
kUNststof/alUmINIUm
teCHnISCHe GeGeVenS:
Design

Klassiek, rond design buiten en
binnen
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing LIGHT
(Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,90 W/m2K
Beste warmte-isolatie
Uw tot 0,67 W/m2K
(met passende beglazing)

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 45 dB
(met passende beglazing)

home soft

80/83 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Naar wens met volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
Weerstandsklasse RC1 en RC2
gecertificeerd (naar wens)
3-voudig dichtingssysteem
5 - kamersysteem
In staal geschroefde sluitstukken
vanaf een bepaalde grootte

home soft

Smalle aanzichtsbreedte tot
107,5 mm
I-tec

ambiente
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HF 210
hoUt/alUmINIUm raam

teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Klassiek, rond design buiten en
binnen
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en
aluminium glasafstandhouder
(Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K
Ook verkrijgbaar met 48 mm
beglazing (Ug = 0,5 W/m2K zonder
Krypton) met de beste prijs/kwaliteit verhouding
Voor de beste warmte-isolatie
SOLAR+ beglazing met
Ug = 0,6 W/m2K; en een g-waarde
van 64%

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 46 dB
(met passende beglazing)
85 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
Weerstandsklasse tot RC2
3-voudig dichtingssysteem
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW en FKWvrij)

I-tec

GenIAAL
BeGLAZInGSSYSteeM
De aan het houten kozijn bevestigde glasruiten zorgen voor
een goed evenwicht en hoge
bestandheid tegen torsie. De
siliconen en tape zorgen voor
extra dichting en beschermen
tegen het indringen van water.

VOLLeDIG VeRDeKtLIGGenD BeSLAG
Geen zichtbare beslagdelen
– en dit standaard in elk raam –
omwille van mooiere esthetiek
en makkelijker in onderhoud,
maar bovenal voor een betere
luchtdichting voor de binnenkant!

HARMOnISCH DeSIGn
Het hout/aluminum raam HF
210 bekoort door een afgerond design en past bij een
gemoedelijke en aangename
woonsfeer.
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home soft ramen
HF 310
hoUt/alUmINIUm raam

teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Klassiek, rond design buiten en
binnen
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en super
isolerende kunststof glasafstandhouder (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,69 W/m2K
Beste warmte-isolatie
Uw tot 0,62 W/m2K (met passende
beglazing)

Geluidsisolatie
Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 46 dB
85 mm inbouwdiepte

Passiefhuis gecertificeerd in de standaard uitvoering volgens TU Graz

FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW en FKWvrij)
I-tec

GenIAAL
BeGLAZInGSSYSteeM
De aan het houten kozijn bevestigde glasruiten zorgen voor
een goed evenwicht en hoge
bestandheid tegen torsie. De
siliconen en tape zorgen voor
extra dichting en beschermen
tegen het indringen van water.

3-VOUDIG
DICHtInGSSYSteeM
Drie rondom bevestigde rubbers
zonder onderbreking zorgen
voor een hoge dichtheid.

HARMOnISCH DeSIGn
Het hout/aluminum raam HF
310 bekoort door een afgerond design en past bij een
gemoedelijke en aangename
woonsfeer.
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home
HV 350
hoUt/alUmINIUm
samENgEstElD raam
teCHnISCHe GeGeVenS:
Design

Raam en vleugel liggen in hetzelfde
vlak, het kader kan volledig aan 3
zijdes weggewerkt worden achter
de façade
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
3-voudige beglazing
(Ug = 0,90 W/m2K)
Uw = 0,95 W/m2K
Beste warmte-isolatie met gering
gewicht Uw tot 0,60 W/m2K
(met 3 LIGHT beglazing)

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 47 dB
(met passende beglazing)
85 mm inbouwdiepte
Door de ingebouwde zonen inkijkwering tussen de
glasbladen(lamellen, lichtdoorlatende doek of Duette®) bescherming tegen beschadiging en
weersinvloeden, geruisloze bediening, motoraandrijving met zonne
energie mogelijk

GeLIJKLIGGenD DeSIGn
De afgeronde raamvleugel sluit
in hetzelde vlak aan op het raam
en kan aan 3 zijdes achter de
façade weg te werken.

FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW en FKWvrij)
Met 3-voudige beglazing in
combinatie met een voorzetraam
geschikt voor passiefhuizen vlgs
TU Graz
I-tec

4-VOUDIGe
BeSCHeRMInG
Warmte- geluids- zon- en zichtbescherming in één raam.
Geen bouwtechnische voorzorgsmaatregelen vereist.
Geen extra montagekosten voor
zonweringssystemen.

I-teC ZOnWeRInG
Naar wens met energie onafhankelijke zonnecellen-Jaloezie,
-Faltstore of –Duette ® verkrijgbaar. Energieregeling door
geïntegreerde zonnecellenmodule, geen installatiekosten,
besturing met zender.
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home soft ramen
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FOCUS OP HET 		
TRADITIONELE
Nieuwe kunst, traditionele, klassieke huizen en
elegante landhuizen vallen in uw smaak. Een
exclusieve, smaakvolle woonambiance benadrukt
het bijzondere karakter van uw thuis en uw hoge
levensstandaard. Een compositie van tijdloos
klassiek en elegantie geeft u een sfeer van wooncomfort
De duidelijke randen van de ambiente ramen
benadrukken uw tijdloze woonsfeer. Ze zijn in de
werkmaterialen kunststof-, kunststof/ aluminium
– en hout/aluminium verkrijgbaar. Kleinhouten en
luiken bieden u extra diverse mogelijkheden tot
vormgeving.
Geniet van interessante in- en uitkijk bij uw zoektocht naar de designstijl ambiente.
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ambiente

BINNENAANZICHT
De ronde randen aan de binnenkant van ambiente ramen zorgen voor een
harmonische in- en uitkijk. Ronde raamkrukken in chroom of gepolijste messing
benadrukken het tijdloos karakter.

OPPERVLAKTEN EN KLEUREN BINNEN
U kunt tussen duurzame kunststof en natuurlijk hout kiezen. Het grote kleurprogramma biedt u een groot aantal verschillende mogelijkheden aan vormgeving.

Kunststof / Hout

Kunststof-Decor

Hout

wit

Decorfolie voor kunststof
oppervlaktes in verschillende
kleuren

In alle RAL-kleuren,
transparant en dekkende
standaardkleuren
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ambiente aanzichten

BUITENAANZICHT
De duidelijk gevormde vleugels van ambiente stijl sluiten precies in de ronde
ramen en bieden een sfeervol comfort. Ingebouwde of opliggende kleinhouten
zijn er in diverse breedten, gouden en loden kleinhouten alsook de rolluiken
benadrukken de klassieke buitenvormgeving van de designstijl ambiente.

MATERIAAL BUITEN
U kan kiezen tussen duurzame kunststof of weerbestendig aluminium met een
ruim aanbod aan kleuren zoals houtpatroonkleuren, metallic-kleuren, edelstaalkleuren en warme kleurrijke houttinten.
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Kunststof

Aluminium

Aluminium

wit

Buitenschaal in veel RALkleuren

buitenschaal in structuur
kleuren
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ambiente
Hout/Aluminium

Materiaal

HF 210

HF 310

HV 350

Warmte-isolatie (in W/m2K)

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Coating LIGHT/SOLAR+

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,96 / n.v.t.

Uw = 0,67

Uw = 0,62

Uw = 0,60

★★★★★

★★★★★

★★★★★

33 – 46

33 – 46

41 – 47

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC2

RC2

RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

verdekt liggend

verdekt liggend

verdekt liggend

Beste waarde

Geluidsisolatie (in dB)

Veiligheid

Beslag

Afmetingen mm
Profieldikte van het raam
Aanzichtsbreedte raam/vleugel
Aanzichtsbreedte zonder makelaar
(met 2 vleugels)
Aanzichtsbreedte zonder makelaar

85

85

85

114

114

114

134

134

134

173

173

173

Vast
Draai en draaikip
Kip
Schuifraam
Deuren met cilinder
Schuifdeuren
Deuren met dorpel
Naar buiten opendraaiende deuren

★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★

★
★
★

Dichtingen aantal

3

3

3

zwart

zwart

zwart

★

★

★

(met 2 vleugels)

Functies

kleur van de aanslagdichting buiten
(opliggende en geïntegreerde

Glasverdelingen glasverdelingen in diverse breedtes)

★
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ambiente comfort
Kunststof/Aluminium

Kunststof

KF 410

KV 440

KF 410

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,62

Uw = 0,64

Uw = 0,62

★★★★★

★★★★★

★★★★★

34 – 45

39 – 45

34 – 45

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC1, RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

verdekt liggend

verdekt liggend

verdekt liggend

93

93

90

113

118

113

133

144

133

187

198

187

★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★

3

3

3

zwart

zwart

licht grijs

★

★

★
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ambiente
Raamkruk

Zon- en insectenwering

Bij Internorm hebt u keuze uit een aan-

De zon- en insectenweringssystemen maken uw raam compleet

zienlijk assortiment aan krukken – onze

door hun functie en ondersteunen het design van uw gevel.

aanbeveling kunt u hiernaast terug vinden.
Vraag info voor nog meer mogelijkheden
bij uw Internorm [1st] window partner!

Standaardgreep
Aluminium
Art-Nr. 33899

Siergreep F9 staal
Art-Nr. 34615

Siergreep Athinai
Chroom/staal mat
Art-Nr. 34596

Samengestelde ramen

Voorzet Rolluiken

Insectenwering

Vensterluik

Siergreep Brussel
Chroom Satijn
Art-Nr. 34592

Siergreep
Messing gepolijst
Art-Nr. 34597

Siergreep Athinai
Messing gepolijst
Art-Nr. 34595

Samengestelde ramen: Geïntegreerde en daarom zon- en inkijkwering tussen de glasbladen – u heeft de keuze uit: lamellen, lichtdoorlatende doek of verduistering
Voorzet rolluiken: op het raam gemonteerd, te combineren met
insectenwering

Siergreep Atlanta
Messing gepolijst
Art-Nr. 34750

Insectenwering: draai- of spanhor, schuifhor of rollo, te combineren
met zonwering
Raffstore: optimale controle en besturing van licht en warmte door v
erstelbare lamellen, te combineren met insectenwering

64 I 65

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 64

15.04.15 11:59

ambiente collectie
Kleuren

Grote elementen

Hiernaast vindt u onze aanbeveling inzake

Moderne glasarchitectuur door grote glaspartijen en hefschuifdeuren,

kleuren – die passen bij uw ambiente

ook met hoekoplossingen in glas, XL maatvoering tot 12 meter breed

ramen. Het volledige kleurengamma kunt

en 17m2 glasoppervlakte.

u raadplegen vanaf pagina 102.

Buitenkleuren

Binnenkleuren

M916

Wit

HM304

Edel-Wit

HM605

FI916
Hefschuifdeuren Kunststof, Kunststof/Alu

HM817

FI501

HM768

FI503

HDH13
dunkelbraun

LA600

Hefschuifdeuren Kunststof, Kunststof/Alu
HDS01

FI507

HDS04

LA602

HDS08

FI509

DM01
donkergroen

Eiken

Hefschuifdeuren hout/alu

Deze Collectie benadrukt net dat extra van uw architectuur – een aanbeveling passend bij de designstijl ambiente. Meer keuze vindt u bij het overzicht vanaf pagina 82.
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ambiente
KF 410
kUNststof
kUNststof/alUmINIUm raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Het afgeronde binnendesign is in
harmonie met het geprofileerde
buitendesign
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en super
isolerende kunststof glasafstandhouder (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,72 W/m2K
Voor de beste warmte-isolatie
SOLAR+ beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K; g-waarde 64%)
Uw = 0,79 W/m2K

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 45 dB
(met passende beglazing)

Productkwaliteit

Passiefhuis gecertificeerd in de standaard
uitvoering volgens ift Rosenheim

Kunststoframen
EN 14351-1 : 2006
Nr.: 191 6025173

90/93 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid

KUnStStOF UItVOeRInG
Naast de uitvoering met aluminium voorzetschalen in alle
kleuren is er ook de klassieke
kunststof uitvoering in wit.

3-voudig dichtingssysteem
5 - kamersysteem met extra hoog
warmte-isolerend thermoschuim
(HFCKW-, HFKW- en FKW-vrij)
Naar wens leverbaar met I-tec
ventilatie
I-tec

HARMOnISCH
BInnenDeSIGn
De glaslat is afgerond en geeft
daarmee optimaal vorm aan uw
klassieke designstijl ambiente.

I-teC VentILAtIe
Permanente frisse lucht in de
gehele ruimte, voor uw welbevinden. Ongecontroleerde ventilatie
leidt tot energieverlies. Het I-tec
ventilatiesysteem is uitgerust
met een warmte-uitwisselaar.
Warmteterugwinning brengt
het energieverlies terug tot een
minimum.

66 I 67
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ambiente ramen
KV 440
kUNststof/alUmINIUm
samENgEstElD raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Innovatief samengesteld raam in
klassiek afgerond design binnen en
buiten
Raam en vleugel liggen in hetzelfde
vlak, het kader kan volledig aan 3
zijdes weggewerkt worden achter
de façade
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
viervoudige beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K
Beste warmte-isolatie
Uw tot 0,64 W/m2K
(met passende beglazing)

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 45 dB
(met passende beglazing)
93 mm bouwdiepte
Geïntegreerde en daardoor zon- en
zichtwering tussen de glasbladen
naar wens met I-tec zonwering
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
Buiten dichtingen – naar keus
zwart of lichtgrijs
5 - kamersysteem met extra hoog
warmte-isolerend thermoschuim
(HFCKW-, HFKW- en FKW-vrij)
Naar wens leverbaar met I-tec
ventilatie

I-tec
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4-VOUDIGe BeSCHeRMInG
Warmte- geluids- zon- en zichtbescherming in één raam. Geen
bouwtechnische voorzorgsmaatregelen vereist.
Geen extra montagekosten voor
zonweringssystemen.

GeLIJKLIGGenD DeSIGn
De afgeronde raamvleugel sluit
in hetzelde vlak aan op de raam
en kan aan 3 zijdes achter de
façade weg te werken.

I-teC ZOnWeRInG
Naar wens met energie onafhankelijke zonnecellen-Jaloezie,
-Faltstore of –Duette ® verkrijgbaar. Energieregeling door geïntegreerde zonnecellenmodule,
geen installatiekosten, besturing
met zender.
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ambiente
HF 210
hoUt/alUmINIUm raam

teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Het afgeronde binnendesign is in
harmonie met het geprofileerde
buitendesign
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en
aluminium glasafstandhouder
(Ug = 0,7 W/m2K)
Uw = 0,98 W/m2K
Ook verkrijgbaar met 48 mm
beglazing (Ug = 0,5 W/m2K zonder
Krypton) met de beste prijs/kwaliteit verhouding
Voor de beste warmte-isolatie
Uw tot 0,67 W/m2K
(met passende beglazing)

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 46 dB
(met passende beglazing)
85 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
Weerstandsklasse tot RC2
3-voudig dichtingssysteem
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW en FKWvrij)

I-tec

GenIAAL
BeGLAZInGSSYSteeM
De aan het houten kozijn bevestigde glasruiten zorgen voor
een goed evenwicht en hoge
bestandheid tegen torsie. De
siliconen en tape zorgen voor
extra dichting en beschermen
tegen het indringen van water.

VOLLeDIG VeRDeKtLIGGenD BeSLAG
Geen zichtbare beslagdelen
– en dit standaard in elk raam –
omwille van mooiere esthetiek
en makkelijker in onderhoud,
maar bovenal voor een betere
luchtdichting voor de binnenkant!

tRADItIOneeL DeSIGn
Het hout/aluminum raam HF
210 bekoort door een afgerond design en past bij een
gemoedelijke en aangename
woonsfeer.
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ambiente ramen
HF 310
hoUt/alUmINIUm raam

teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Het afgeronde binnendesign is in
harmonie met het geprofileerde
buitendesign
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
drievoudige beglazing en super
isolerende kunststof glasafstandhouder (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,69 W/m2K
Voor de beste warmte-isolatie
SOLAR+ beglazing
Ug = 0,6 W m2K; g-waarde 64%

Geluidsisolatie
Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 46 dB

Passiefhuis gecertificeerd in de standaard
uitvoering volgens TU Graz

85 mm inbouwdiepte
FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW en FKWvrij)

I-tec

GenIAAL
BeGLAZInGSSYSteeM
De aan het houten kozijn bevestigde glasruiten zorgen voor
een goed evenwicht en hoge
bestandheid tegen torsie. De
siliconen en tape zorgen voor
extra dichting en beschermen
tegen het indringen van water.

3-VOUDIG DICHtInGSSYSteeM
Drie rondom bevestigde rubbers
zonder onderbreking zorgen
voor een hoge dichtheid.

tRADItIOneeL DeSIGn
Het hout/aluminum raam HF
310 bekoort door een afgerond design en past bij een
gemoedelijke en aangename
woonsfeer.
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ambiente
HV 350
hoUt/alUmINIUm
samENgEstElD raam
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Traditioneel afgerond design binnen en buiten
Raam en vleugel liggen in hetzelfde
vlak, het kader kan volledig aan 3
zijdes weggewerkt worden achter
de façade
Perfect combineerbaar met hout/
aluminium ramen dankzij hetzelfde
uiterlijk

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie met seriematig
3-voudige beglazing
(Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,95 W/m2K
Beste warmte-isolatie met gering
gewicht Uw tot 0,60 W/m2K
(met 3 LIGHT beglazing)

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Geluidsisolatie tot 47 dB
(met passende beglazing)
85 mm inbouwdiepte
Door de ingebouwde zon- en
inkijkwering tussen de glasbladen
(lamellen, lichtdoorlatende doek
of Duette®) bescherming tegen
beschadiging en weersinvloeden,
geruisloze bediening, motoraandrijving met zonne energie mogelijk

GeLIJKLIGGenD DeSIGn
De afgeronde raamvleugel sluit
in hetzelde vlak aan op het raam
en kan aan 3 zijdes achter de
façade weg te werken.

FIX-O-ROUND technologie
Volledig verdektliggend beslag
Seriematig geleverd met basisveiligheid
3-voudig dichtingssysteem
Hoog warmte-isolerend thermoschuim (HFCKW-, HFKW en FKWvrij)
Met 3-voudige beglazing in
combinatie met een voorzetraam
geschikt voor passiefhuizen vlgs
TU Graz
I-tec

4-VOUDIGe
BeSCHeRMInG
Warmte- geluids- zon- en zichtbescherming in één raam. Geen
bouwtechnische voorzorgsmaatregelen vereist.
Geen extra montagekosten voor
zonweringssystemen.

I-teC ZOnWeRInG
Naar wens met energie onafhankelijke zonnecellen-Jaloezie,
-Faltstore of –Duette ® verkrijgbaar. Energieregeling door geïntegreerde zonnecellenmodule,
geen installatiekosten, besturing
met zender.
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ambiente ramen
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Revolutionaire technologie

REVOLUTIONAIR
NIEUWE MAATSTAVEN VAN
INTERNORM
Onder de goed klinkende titel “I-tec” heeft Internorm een serie van revolutionaire technologieën
ontwikkeld, die voldoen aan de toenemende eisen
van design, techniek, kwaliteit en comfort.
I-tec ventilatie:
· efficiënter energieverbruik door ingebouwde
warmteschakelaar
· permanente frisse lucht door automatische
ventilatie
I-tec vergrendeling:
· maximale veiligheid tegen inbraak door
revolutionair beslag
· eenvoudig reinigen van de ramen dankzij
onzichtbare vergrendeling en sluitelementen
I-tec zonwering:
· energieonafhankelijke zonnewering – geen
externe stroombron noodzakelijk
· Ingebouwde en daarom beschermde zonnewering en jaloezieën.
I-tec beglazing:
· verhoogde veiligheid tegen inbraak dankzij het
rondom lijmen van de ruiten.
· versterkte stabiliteit, warmte en geluidsisolatie
I-tec SmartWindow:
· Techniek in het gebouw, comfortabel via smart
Phone of tablet bestuurbaar
· Thuis of onderweg via app te bedienen
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HIGH TECH VENTILEREN
INDIVIDUEEL. AUTOMATISCH. GEZOND.

Dankzij Internorm hoeft u niet meer aan ventileren te denken.
Internorm biedt u ramen, waarbij de ventilator al volledig in het
raam is ingebouwd. Dit zorgt ook in afgesloten toestand 24 uur
lang voor frisse lucht en een optimale kamertemperatuur.
Waarom is ventileren zo belangrijk?
Frisse lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Deze zorgt voor
ons welbevinden, een goede nachtrust, hoge concentratie en
prestatie. Wordt er niet goed geventileerd, dan blijven vochtigheid,
CO2 of andere niet schone luchtdeeltjes in de ruimte hangen en
kunnen behoorlijk schade aanrichten. Het bouwmateriaal kan door
schimmels of vochtigheid beschadigd worden, uw gezondheid
wordt door schimmel, pollen of stof in gevaar gebracht, warmte
gaat verloren.
Hoe ventileert nu echter op een juiste manier?
Bijvoorbeeld met een decentrale woonruimteventilator. Deze zorgt
voor perfecte frisse lucht – volautomatisch en voor iedere ruimte
apart.
74 I 75
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Revolutionaire technologie

Al in het raam ingebouwd
De I-tec ventilatie van Internorm is direct in het
raamkozijn ingebouwd. Iedere ruimte kan apart
naar behoefte worden geventileerd. Ook bij
renovaties kan de ventilator probleemloos worden ingebouwd, de aanblik van de façade blijft
onaangetast.

FRISSE LUCHT ZONDER
GROOT WARMTEVERLIES

FRISSE LUCHT TEGEN
SCHIMMELS

FRISSE LUCHT APART
VOOR IEDERE RUIMTE

FRISSE LUCHT ZONDER
LAST VAN POLLEN

FRISSE LUCHT VOOR
GEZOND WONEN

FRISSE LUCHT ZONDER ZORGEN:
AUTOMATISCHE FUNCTIE

FRISSE LUCHT ZONDER
LAWAAI VAN BUITEN

FRISSE LUCHT MET
VERHOOGDE VEILIGHEID

FRISSE LUCHT ZONDER
LAST VAN TOCHT

FRISSE LUCHT ZONDER VERVUILING DOOR HUISELIJK STOF

FRISSE LUCHT ZONDERE RISICO
DAT REGEN BINNENDRINGT
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JE VEILIG VOELEN
CONCURRENTIELOOS. STRAK. PRECIES.

In plaats van vooruitstekende vergrendelingspennen zorgen
geïntegreerde klepjes voor de veilige en precieze vergrendeling
van de vleugel. Op overeenkomstige kleine afstand aan alle vier
kanten van de vleugel geplaatst, drukken de kleppen bij vergrendeling direct tegen de binnenkant van het raam en maken het
eruit kippen van het raam zo goed als onmogelijk.
In tegenstelling tot systemen met vergrendelingspennen, die
regelmatig rechtgezet moeten worden, heeft de I-tec vergrendeling geen sluitplaat in het raam. De kleppen vergrendelen altijd en
precies met onverminderde kracht.
Die I-tec vergrendeling is standaard in kunststof – resp. kunststof
/ aluminiumraam KF500 ingebouwd en bereikt de veiligheidsklas
RC2N. In tegenstelling tot de traditionele vergrendelingspennen
wordt de functie van KF 500 ondanks de hoge veiligheidsklasse
op geen enkele wijze beperkt.
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Revolutionaire technologie

Comfortabel schoonmaken
Het raam kan eenvoudig worden gereinigd,
aangezien er bijna geen sluitstukken aanwezig
zijn. De weinige raamdelen op de vleugel
steken nauwelijks uit en tussen de delen zit
het gladde, onderhoudsarme kunststofoppervlak van het profiel.

kg

GERINGE PROFFIELHOOGTE
VOOR MEER LICHTINVAL

STRAK DESIGN MET
DUIDELIJKE LIJNEN

GEEN ZICHTBARE SLUITELEMENTEN VOOR MET MOOIE AANBLIK

RAAMLOZE BEGLAZINGSARCHITECTUUR

REINIGINGSVRIENDELIJKE
RAMEN

ZELFDE AANBLIK VAN BUITENAF
BIJ VAST RAAM EN KIEPRAAM

GEWICHT KIEPRAAM
TOT 130 KG
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ENERGIE ONAFHANKELIJKE,
ZON BEDIENDE JALOUSIE
INGEBOUWD. ONAFHANKELIJK. AUTOMATISCH.

Bij alle samengestelde ramensystemen van Internorm kan de jaloezie
door een energieonafhankelijk fotovoltaïsche module aangedreven worden. De I-tec zonwering functioneert zonder externe energiebron en de
vormgevende functie van het raam blijft volkomen behouden. De nieuwe
automodus met de dag- en nachtherkenning maakt het zelfstandig openen van de jaloezie bij zonsopgang en het sluiten ervan bij zonsondergang mogelijk. Door de meting van de zonneschijn en de temperatuur
wordt oververhitting van de ruimten tegengegaan. In de winter houdt de
automatische besturing de jaloezieën open en maakt zo een maximaal
energievoordeel mogelijk en brengt bij gevolg een verlaging van de
verwarmingskosten met zich mee.
INGEBOUWDE ZONWERING
EN JALOEZIEËN

AUTOMATISCHE DAG- EN
NACHTHERKENNING

HANDMATIGE BEDIENING 		
MOGELIJK

AUTOMATISCHE WARMTEBESCHERMING IN DE ZOMER

GEEN EXTERNE ENERGIEBRON
NOODZAKELIJK

BINNEN LATEN VAN WARMTE VAN
HET ZONLICHT IN DE WINTER
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Revolutionaire technologie

De gelaste vleugel wordt in
de hoeken aangespannen.

Het glas wordt in het kader
geplaatst en gecentreerd.

De overblijvende spleet tussen
raam en kader wordt rondom met
kleefstof opgevuld.

Met de montage van de glaslijstof de glaslat wordt de kleefvoeg
afgedekt.

INNovatIEf roNDom gEDacht
vollEDIgE. vEIlIghEID, staBIlItEIt.

Veel beglazing is slechts op weinig punten met het kader
verbonden. Internorm stelt hier de FIX-O-ROUND Technology
voor, een –standaard – totale rondom-fi xering. Het
voordeel van deze technologie is de verbinding van het
kader rondom de volledige beglazing. Daardoor wordt de
stabiliteit, warmte- en geluidsisolatie, inbraakveiligheids
en de functioneringszekerheid van het raam over de totale
levensduur aanzienlijk verbeterd.

I-tec Verlijming

MAXIMALE VEILIGHEID TEGEN INBRAAK

VERHOOGDE
WARMTE-ISOLATIE

VERBETERDE
GELUIDSISOLATIE

VERSTÄRKTE
VERSTERKTE STABILITEIT
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GEBOUWBESTURING
INTELLIGENT. EENVOUDIG. COMFORTABEL.

Het intelligente gebouwbesturingssysteem I-tec SmartWindow
van Internorm maakt het u gemakkelijk uw ventilatie en zonwering eenvoudig en comfortabel met uw smart Phone of tablet te
bedienen. Of u nu thuis bent of onderweg – met de InternormApp kunt u I-Tec Ventilatie, I-Tec zonwering of bovenlichtopening
mobiel bedienen, of de status van uw ramen door openingsbewaking controleren.
In de App Store of in Google Play kan de App I-tec SmartWindow
kosteloos met bijbehorende gebruiksaanwijzing voor installatie
worden gedownload. Op het bedieningspaneel zijn eenvoudige
tiptoetsen voldoende om jaloezieën omhoog en naar beneden te
laten gaan, de lichtval naar wens in te stellen of bij de ventilatie de
hoeveelheid lucht te regelen. Ook bovenlichten kunnen eenvoudig geopend en gesloten worden, en geopende, gekantelde en
gesloten ramen kunnen worden bewaakt.
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Revolutionaire technologie

thuis of onderweg
Hetzij tijdens de vakantie, behaaglijk thuis op
de bank of onderweg – met de gratis Internorm-App kan de volledige gebouwtechniek
gemakkelijk mobiel bediend worden. U heeft
daar alleen uw smart Phone of tablet voor
nodig. Een op het WLAN aangesloten gateway
naar uw huis dient dan als interface voor de
respectieve onderdelen.

Gratis download Internorm App I-tec SmartWindow:

i
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GRATIS APP MET
GEBRUIKSAANWIJZING

HANDBEDIENING
MOGELIJK

EENVOUDIG TE
VERWIJDEREN

MET TASKS OOK IN DE
VAKANTIE BESTUURBAAR

EENVOUDIGE OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

INDIVIDUELE
INSTELLINGEN
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INDIVIDUEEL
DE DESIGN MOGELIJKHEDEN
VAN INTERNORM.
Het ontwerp van uw huis is individueel, net zo
individueel als u. Rechte-moderne-, klassieke- of
traditionele vormen – uw smaak bepaalt.
Maar ook uw raam moet net zo individueel zijn als
u en uw huis. Daarom biedt Internorm u precies
de juiste ramen voor uw huisstijl. De ontwerpmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Wij kunnen u
uw persoonlijke behoeften in vorm en kleur, alsook
met alle toebehoren vervullen.
Internorm-ramen maken het ontwerp van uw huis
met een verscheidenheid van design mogelijkheden compleet. Wij bieden u:
· aantrekkelijke grepen in aluminium, chroom en
messing
· een verscheidenheid van glas Satinato tot Linea
· veiligheidsglas, evenals zeer warmte-isolerend
glas
· talloze kleuren voor hout, kunststof en aluminium oppervlakken
· zon- en insectenweringssystemen
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PERFECT COMBINEERBAAR
STIJLVOL. MATERIAAL ONAFHANKELIJK. AFGESTEMD.
		
Bij een unieke architectuur liggen de eisen inzake design,

Dezelfde aanblik bij aan de stijl aangepaste

energiezuinigheid en gemak van de ramen steeds hoger.

architectuur

Functie en design vormen bij Internorm geen tegenstelling.

In welke designstijl u uw huis ook vormgeeft – avant-

Kunststof/aluminium- en hout/aluminium-systemen zijn

gardistisch, modern, elegant, speels of tijdloos klassiek

uitstekend te combineren.

– Internorm biedt u voor elk van deze stijlen de perfecte
combinatie van de bouwmaterialen kunststof en hout. De

Buiten hetzelfde design – binnen naar keuze kunststof

aluminiumconstructie aan de buitenkant van het raam past

of hout

zich altijd aan de stijl van uw buitengevel aan.

Indien u in de badkamer vanwege de hoge luchtvochtigheid
de voorkeur geeft aan een raam van kunststof/alumini-

Ook te combineren met hefschuifdeuren

um, maar in de woonkamer kozijnen van hout/aluminium

U hoeft geen grote glasoppervlakken, die voor meer licht

prefereert, kunt u beide materialen bij Internorm probleem-

zorgen te missen in uw interieur. Wij bieden u, aangepast

loos combineren. Het design van uw raam, en daarmee de

aan de stijl van uw ramen, hefschuifdeuren in kunststof/

uiterlijke vormgeving van uw huis, blijft steeds gelijk. In het

aluminium of hout/aluminium aan.

interieur hebt u in elke ruimte de mogelijkheid uw ramen
naar behoefte vorm te geven: in kunststof of in hout.
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MET ZEKERHEID VEILIG
BETROUBAAR. EFFECTIEF. GEPATENTEERD.
Om u binnen in uw huis veilig en comfortabel te voelen, is een optimale bescherming tegen inbrekers en maximale veiligheid voor kinderen essentieel. Uw raam levert een belangrijke bijdage aan dit gevoel van veiligheid. Met de geavanceerde
technologieën van Internorm beschermt u uw familie effectief en maakt u het inbrekers moeilijk om uw woning binnen te
dringen.

Veiligheidssluitstukken
Alle Internorm raamsystemen zijn van
basisbeveiliging voorzien. Stevige,
welgevormde, in het design passende
sluitstukken, vergrendelen samen met
de in het raam aangebrachte sluitpennen het raam.

I-tec beglazing
Dankzij de gepatenteerde beglazingstechniek van Internorm is het niet meer
mogelijk ruiten eruit te drukken.
De ruit wordt rondom in het kozijn
vastgeplakt en blijft daardoor stevig en
veilig zitten. Alle Internorm raamsystemen zijn in serie met dit vernieuwde
I-tec-systeem uitgerust.

Verdoken sluitingen
Het verdoken sluitwerk voorkomt
gegarandeerd dat het raam uit zijn
scharnieren kan worden getild en zorgt
bovendien voor een nette aanblik en
eenvoudige reiniging.

I-tec vergrendeling
Maximale beveiliging wordt gegarandeerd door de revolutionaire
vergrendelingstechniek van Internorm.
Bij het vergrendelen van het raam gaan
kleppen open, die direct aan alle kanten
op de binnenkant van het kozijn drukken.
Het raam kan er niet meer worden
uitgetild.
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Veiligheidsraamkruk
Het summum van veiligheid biedt de secustik-handgreep met brandkastraster.
Het gepatenteerde sluitmechanisme
beschermt absoluut tegen openboren
van buitenaf (in serie bij kunststof- of
kunststof-aluminiumkozijn KF 500).

Afsluitbare raamkruk
Optimale veiligheid voor kinderen en
volmaakte beveiliging tegen inbraak in
één wordt geboden door de afsluitbare
raamkrukken. Door een sleutel of een
drukknop wordt het raam afgesloten en
kan noch van buiten, noch van binnen
worden geopend.

Elektronische bewaking
Onopvallend en betrouwbaar laten de
sluitsensoren weten welke ramen en
raamdeuren geopend of afgesloten
zijn. Deze bewaking kan met alle
algemeen verkrijgbare alarmsystemen
worden gecombineerd.

Gelaagd veiligheidsglas
In tegenstelling tot gewoon glas dat
versplintert als er kracht op wordt uitgeoefend, breekt gelaagd veiligheidsglas
niet uit elkaar. Scheurbestendige folie
houdt de glasbladen bijeen, het glas blijft
in het raam zitten en het gevaar voor
beschadiging is onmogelijk.
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HEFSCHUIFDEUREN
GRENZELOOS. GEMAKKELIJK. MODERN.
Hefschuifdeuren vormen de verbindingsschakel tussen binnen
en buiten. Zijdelen zonder raamwerk, XL-formaat en speciale
oplossingen vergroten de ruimte tot buiten zijn eigenlijke grenzen en zorgen voor een nieuw, weids ruimtegevoel. De grenzen
tussen binnen en buiten verdwijnen als bij toverslag en verbinden
het interieur met de omringende natuur. Extreem lage drempels
garanderen een barrièrevrije, vloeiende overgang naar buiten.
Grote glasoppervlakken zorgen voor meer lichtinval en verlevendigen de binnenruimte. Zonder wrijving glijdt het raamwerk over
de zijbevestiging. Zelfs een kind kan moeiteloos de grote glaselementen openen. Geen hinderlijke, ruimte innemende deuren.
Geen raamvleugels die kostbare plaats kosten innemen.
Hefschuifdeuren van Internorm zijn verkrijgbaar in kunststof,
kunststof/aluminium en hout/aluminium. Ze zijn combineerbaar
met alle Internorm raamsystemen en zon- en insectenweringen.
Greep G80
Art-Nr. 36475
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Greep Dallas
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Greep Softline
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KS 430
kUNststof & kUNststof/
alUmINIUm hEfschUIfDEUr
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Modern, hoekig uiterlijk binnen en
buiten
Te combineren met raamsystemen
van kunststof. Kunststof/aluminium
en hout/aluminium
Drie aantrekkelijke designs voor
krukken
Vijf binnenkleuren
Het kader kan volledig aan 3 zijdes
weggewerkt worden achter de
façade

Warmte-isolatie

Warmteïsolatie Uw tot 0,64 W/m²K,
geschikt voor passieve huizen

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie tot 43 dB (met passende beglazing)

Systeembeschrijving

Seriematige VSG-ruiten binnen en
buiten beschermen tegen verwondingen bij glasbreuk
Elementen met groot oppervlak –
gemakkelijk ophefbare en schuifbare deuren tot een gewicht van
400 kg
Soft/Lift in de standaarduitvoering
om het schuifelement gemakkelijk
op te tillen en zacht neer te laten
Hoogwaardig warmte-isolerende
dorpel van glasvezel voor optimale
warmte-isolatie en stabiliteit
Lage dorpel – geschikt voor
barrièreloze bouw (optioneel)
Verborgen in het raamwerk
ingebouwde rail met geïntegreerde
stopper – voor een volmaakt
uiterlijk, lichte gang en optimale
inbraakbeveiliging
Weerstandsklasse RC2 (optioneel)
Bevestiging van het glas direct in
het kozijn – geen zichtbaar vleugelprofiel, meer lichtinval door smalle
zijkanten

LAGe DORPeL
Een lage dorpel van glasvezel
zorgt voor een comfortabele
binnenkomst en is zeer geschikt
voor barrièrevrij bouwen.

AAnSPReKenD
DeSIGn RAAM
De beglazing is direct in het
kozijn bevestigd. Daardoor is er
geen vleugelprofiel zichtbaar en
heeft u gegarandeerd meer licht
dankzij de smalle zijkanten.

DeSIGnVARIAnten
Vleugelimitatie voor een
volmaakt gelijke loop van de
ruiten.
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HS 330
hoUt/alUmINIUm
hEfschUIfDEUr
teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Modern, hoekig uiterlijk binnen en
buiten
Volledig glazen hoeken voor
moderne architectuur
Te combineren met raamsystemen
van kunststof. Kunststof/aluminium
en hout/aluminium
Drie aantrekkelijke designs voor
krukken
Het kader kan volledig aan 3 zijdes
weggewerkt worden achter de
façade

Warmte-isolatie

Warmteïsolatie Uw tot 0,73 W/m²K,
geschikt voor passieve huizen
Seriematig 3-voudig veiligheidsglas
voor de beste warmteisolatie

Geluidsisolatie

Systeembeschrijving

Schalldämmung tot 40 dB
(met passende beglazing)
Seriematige VSG-ruiten binnen en
buiten beschermen tegen verwondingen bij glasbreuk
Elementen met groot oppervlak –
gemakkelijk ophefbare en schuifbare deuren tot een gewicht van
400 kg
Soft/Lift in de standaarduitvoering
om het schuifelement gemakkelijk
op te tillen en zacht neer te laten
Hoogwaardig warmte-isolerende
dorpel van glasvezel voor optimale
warmte-isolatie en stabiliteit

DOORDACHte
VORMGeVInG
De hefschuifdeur heeft zelfs in
de drempel een doorlopend
houtdesign.

VOLMAAKt DeSIGn
Geen ingeschroefde vleugels bij
de bevestiging, aan drie kanten
volledig achter de muur – voor
volmaakte glasvormgeving.

Lage dorpel – geschikt voor barrièreloze bouw
Verborgen in het raamwerk ingebouwde rail met geïntegreerde
stopper – voor een volmaakt
uiterlijk, lichte gang en optimale
inbraakbeveiliging

eneRGIeBeSPARenDe
DORPeL VAn GLASVeZeL
Voor optimale warmte-isolatie
en stabiliteit, lage uitvoering
voor comfortabele binnenkomst.

I-tec
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PanoramA HX 300
OPEN. LICHT. VRIJ.
Grote glasoppervlakken, die volledig in het metselwerk
kunnen worden geïntegreerd, bezorgen uw huis een grenzeloze vrijheid. Ze brengen licht in uw interieur en bieden
tegelijk volledig uitzicht naar buiten. Vernieuwende oplossingen zoals meerdere glaslagen, waarbij de overgang van
de ene laag naar de andere vrijwel onzichtbaar is, bieden
vele mogelijkheden in de moderne glasarchitectuur van
grote oppervlakken. Met geïntegreerde ramen, passend
in de stijl van uw huis, kunnen visuele accenten worden
aangebracht.
Volledig genieten van het panorama
· Glasarchitectuur zonder zichtbare kaders
· Open, met veel licht wonen
· Grenzeloze vrijheid scheppen
Het raam verdwijnt vrijwel volledig in de gevel.
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HX 300
PaNorama

teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Dunne designglaslagen beantwoorden aan de designeisen van
de moderne glasarchitectuur.
Het raam verdwijnt vrijwel volledig
in de gevel.
Alleen de ramen en deuren die
geopend kunnen worden zijn nog
zichtbaar.

Warmte-isolatie

Geluidsisolatie
Systeembeschrijving

Warmte-isolatie
Uw tot 0,73 W/m2K
Geluidsisolatie tot 40 dB
HX 300 is een systeemraam van
hout en aluminium dat de inbouw
van venstermodellen en isolatieglas
mogelijk maakt
Ruiten van gehard veiligheidsglas
beschermen tegen verwondingen
bij glasbreuk
Vernieuwende beglazingstechniek
maakt grote, doorlopende glasoppervlakken mogelijk
Glasoppervlakken mogelijk tot
10,5 m2
Sterke raamconstructies van meerdere gelijmde lagen

DUnne GLASWAnD
De trendy, dunne, meerlagige
ruiten maken een onopvallende
overgang van grote glasoppervlakken mogelijk.

Ramenloze inbouw in het metselwerk
Vensterbanken en terrasvloeren
kunnen naadloos dicht aaneengesloten worden
I-tec

BeGLAZInG VAn GROte
OPPeRVLAKKen
Imposten van 97 mm breedte
verdelen het glas, verbeteren
zo de stevigheid en maken beglazing van grote oppervlakken
mogelijk..

GeÏnteGReeRDe
RAAMVLeUGeLS
Alle Internorm hout/aluminiumramen (een- of tweevleugelig)
kunnen in HX 300 worden
geïntegreerd.

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 93

15.04.15 12:01

94 I 95

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 94

15.04.15 12:01

Aanvullende producten

zoN-EN
INsEctENWErINgssYstEmEN
comBINEErBaar. gEINtEgrEErD. gEvarIEErD.
De zon- en insectenweringssystemen maken uw raam compleet door hun functie en
ondersteunen het design van uw gevel.
Samengestelde ramen: Geïntegreerde en daarom beschermde zon- en inkijkwering tussen de glasbladen – u hebt de keuze uit: lamellen, lichtdoorlatende doek of volledig verduisteing naar wens met
energie-onafhankelijke zonwering (I-tec zonwering).
Raffstore: optimale besturing en sturing van licht en warmte door verstelbare lamellen, met insectenwering combineerbaar.
Voorzet Raffstore: optimale controle en besturing van licht en warmte door verstelbare lamellen, met
insectenwering combineerbaar.
Voorzet- en Miniopzet rolluiken: compleet op het raam gemonteerd, met insectenwering te
combineren.
Insectenwering: draai- of spanhorren, schuifhoren met zonwering te combineren
Vensterluiken: van aluminium, met vele designmogelijkheden, met zonwering te combineren.

Raffstore

voorzet rolluiken

voorzet rolluiken
(ronde kast)

binnen jalousie

insectenwering
oprolbaar

draai- of
spanramen
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mini opzet rolluiken

schuifhorramen

samengestelde
ramen
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GLAS
ENEGIEBESPARENDE GLAS
Het feit dat 30 % van de warmte van een huis door de
ramen verloren gaat is een reden voor de stijgende vraag
naar goed isolerende ramen en deuren. Om aan deze vraag
naar innovatieve, zeer goede isolerende 3-voudige beglazing te kunnen voldoen heeft Internorm geïnvesteerd in een
3e isoleerglasproductie en is daarmee Oostenrijks grootste
isolatieglas producent.
Isolerende ruimte tussen de glasbladen
Door metalen coatings, die flinterdun op het glas worden
aangebracht en het toepassen van edelgassoorten in de
ruimte tussen de glasbladen wordt op verwarmingskosten
bespaard. Als edelgassoorten worden Argon en Krypton
toegepast, deze edelgassoorten geleiden aanzienlijk minder
warmte dan lucht en dragen zo bij aan het verminderen van
warmteverlies. De verschillen in isolatiewaardes uitgedrukt in
Ug hebben te maken met het toepassen van verschillende
coatings en edelgassoorten. Tevens krijgt u veel betere isolatiewaardes met een 3-voudige beglazing dan met dubbel
glas.
3-voudige isolerende beglazing
De hoge isolerende eigenschappen van Internorm raamsystemen met 3-voudige beglazing maken het mogelijk om 40 %

meer glasoppervlaktes te hebben dan bij 2-voudige beglazing bij gelijkblijvende verwarmingskosten. Door de inzet
van dit soort isolatieglas verbeterd zich de energiebalans
aanzienlijk en blijven de verwarmingskosten laag. Met de
speciale coating SOLAR+ profiteerd u van de energie van de
zon en heeft extra kostenloze verwarming.
Verbeterde energiebalans door
3-voudige warmte isolatie beglazing
buiten –10°C
2-voudig isolatieglas
(Ug = 3,0 W/m2K)

binnen +20°C

8,3°C

2-voudig isolatieglas		
(Ug = 1,1 W/m2K)

15,7°C

3-voudig isolatieglas 		
van Internorm
(Ug = 0,6 W/m2K)

17,7°C

= Coating

= Gasvulling

Voorbeeld raamsysteem
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SOLAR+ HET ENERGIE-ZUINIGE GLAS VAN INTERNORM
Het SOLAR+ glas van Internorm wordt gekenmerkt door
speciale coating SOLAR+. De 3-voudige beglazing heeft
een zeer hoge thermische isolatie, en heeft een totale
energietransmissie (g-waarde) die anders alleen bereikt
word met 2-voudige beglazing. Door deze speciale combinatie van de thermische isolatie (U g) en energie transmissie
(g-waarde) zijn deze uitstekend geschikt voor energiebewust bouwen. Vooral in de koude maanden, profiteerd u
maximaal van het zwakke zonlicht en houdt u de verkregen warmte van de zon in de woning. De hoge g-waarde
maakt het mogelijk om bij een niet ideale ligging en bij niet
Speciale Coating Solar+
(Symbolische vertegenwoordiging)
Warmteverlies
U-waarde

Zonne-energiewinst
G-waarde

Buiten
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Binnen

exacte zuid oriëntatie van de ramen de zonne-energiewinst
te optimaliseren.
Hier verwarmen de ramen
Bij 3-voudig helder glas SOLAR+ is de totale energie doorlatinggraad ongeveer 20 % meer dan bij gewoon 3-voudig glas.
Hierdoor stijgt ook de warmte winst met ongeveer 20 %.
U heeft er gratis een verwarming bij door het SOLAR+ glas!
Wat is het voor deel voor ons milieu?
Efficient omgaan met energie is een belangrijk en actueel
thema in het debat over het milieu (De opwarming van de
aarde is een actueel thema). Efficient gebruik maken van
onze natuurlijke bronnen is belangrijk om de totale CO-2
uitstoot te reduceren). Energiezuinige ramen van Internorm
garanderen door de intelligente 3- voudig glas technologie
en het innovatieve heldere SOLAR glas optimale warmtewinst en maximale isolatie.Dit zorgt voor een reductie van
de uitstoot van CO2 en SO2.
Meer licht- meer helderheid SOLAR+
Door de hoge doorlatingsgraad krijgt u in uw woning meer
licht binnen: een belangrijk voordeel vooral in de donkere
wintermaanden.
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GLASSYTEMEN
De isolatie van een raam is afhankelijk van het materiaal, van de beglazing en de dichtheid. Dit wordt de U-waarde
genoemd- hoe kleiner het getal, hoe beter de warmte-isolatie.
De geluidisolatie van een raam is afhankelijk van het materiaal, van de beglazing en de luchtdoorlatendheid van de
voeg. Dit wordt aangeduid met dB-waarde – hoe beter het raam sluit, hoe hoger de geluids-isolatie.
Uw = isolatie van het raam berekend volgens EN 10077-1 getest of volgens EN 12567-1 (in watt per vierkante meter
Kelvin) aangegeven = W/m2K, in de volgende tabellen, is dit per Internorm raamsysteem aangegeven – telkens met
inox of ISO- glasafstandhouder
U g = isolatie van het glas
R w = geluidwering van het raam volgens DIN EN 20140 tot 3 (wordt uitgedrukt in decibel = dB) * certificaat beschikbaar

3-VOUDIGE BEGLAZING

KF 200

Kunststof en kunststof/aluminium ramen

Glas

Glascode

4b/12Ar/4/12Ar/b4

3NK

4b/14Ar/4/14Ar/b4

KF 300

Ug / Rw

g

ALU

ISO

ALU

ISO

KF 410
ALU

KF 405

ISO

ALU

ISO

KF 500
ALU

ISO

LIGHT

0,7/33

50 %

1,0*

0,95*

0,97*

0,89*

SOLAR+

0,8/33

62 %

1,1*

1,0*

1,0*

0,96*

38K

LIGHT
SOLAR+

0,6/33
0,7/33

50 %
62 %

0,96*

0,88*

0,90*

0,82*

1,0*

0,95*

0,97*

0,89*

6b/10Ar/5/10Ar/b5

3P5

LIGHT

0,8/39

49 %

1,1*

1,0*

1,0*

0,96*

4b/18Ar/4/18Ar/b4

3N2

LIGHT
SOLAR+

0,5/34
0,6/34

50 %
62 %

0,82*

0,72*

0,80*

0,71*

0,79*

0,69*

0,89*

0,79*

0,88*

0,78*

0,87*

0,76*

6b/18Ar/4/16Ar/b4

33U

LIGHT
SOLAR+

0,5/40
0,6/40

49 %
61 %

0,82*

0,72*

0,80*

0,71*

0,79*

0,69*

0,89*

0,79*

0,88*

0,78*

0,87*

0,76*

4b/16Ar/4/15Ar/
b44.2(VSG-S)

34N

LIGHT
SOLAR+

0,6/42
0,7/42

50 %
62 %

0,89*

0,79*

0,88*

0,78*

0,87*

0,76*

0,96*

0,86*

0,95*

0,86*

0,94*

0,84*

44b.2 (VSG-S)/15Ar/
4/12Ar/b44.2(VSG-S)

3FH

LIGHT
SOLAR+

0,7/45
0,7/45

47 %
56 %

0,96*

0,86*

0,95*

0,86*

0,94*

0,84*

0,96*

0,86*

0,95*

0,86*

0,94*

0,84*

8b/16Ar/5/18Ar/
b44.2(VSG-S)

3NU

LIGHT
SOLAR+

0,5/44
0,6/44

48 %
59 %

3-VOUDIGE BEGLAZING

HF 210

Hout/aluminium ramen

Glas

Glascode

4b/12Ar/4/12Ar/b4

3NK

6b/10Ar/5/10Ar/b5

0,82*

0,72*

0,89*

0,79*

HF 310

Ug / Rw

g

ALU

ISO

ALU

ISO

LIGHT
SOLAR+

0,7/30
0,8/30

50 %
62 %

0,98*

0,90*

0,98*

0,87*

1,0*

0,96*

0,97

0,91

3P5

LIGHT

0,8/36

49 %

1,0

0,96

0,97

0,91

4b/18Ar/4/18Ar/b4

3N2

LIGHT
SOLAR+

0,5/35
0,6/35

50 %
62 %

0,86*

0,74*

0,79*

0,69*

0,93

0,81

0,88

0,77

6b/18Ar/4/16Ar/b4

33U

LIGHT
SOLAR+

0,6/39
0,7/39

49 %
61 %

0,93*

0,81*

0,88*

0,77*

0,98

0,90

0,98

0,87

4b/16Ar/4/15Ar/
b44.2 VSG-S

34N

LIGHT
SOLAR+

0,6/42
0,7/42

50 %
62 %

44b.2/14Ar/4/12Ar/
b44.2 VSG

3FH

LIGHT
SOLAR+

0,7/46
0,7/46

47 %
56 %

0,93

0,81

0,88

0,77

0,98

0,90

0,98

0,87

0,98

0,90

0,98

0,87

0,98

0,90

0,98

0,87
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Aanvullende producten
SAMENGESTELDE RAMEN

KV 240

kunststof/aluminium en hout/aluminium

Glas

Glascode

4 // 6/18Ar/b4

2KU

6 // 3bESG/10Kr/
2TVG/10Kr/b3ESG

KV 440

HV 350

Ug / Rw

g

ALU

ISO

ALU

ISO

ALU

ISO

LIGHT

1,1/40

62 %

1,1

1,1

1,0*

0,98*

1,0

0,95*

37F

LIGHT

0,6/40

51 %

6 // 3bESG/10Kr/
2TVG/10Kr/b3ESG

37F

LIGHT

0,6/44

51 %

0,72*

0,68*

6 Lu 4bESG/
10Ar/4/10Ar/b4

37M

LIGHT

0,7/44

50 %

0,85*

0,81*

6 // 3bESG/
12Ar/3/14Ar/b4

3AD

LIGHT
SOLAR+

0,7/43
0,8/43

51 %
63 %

6 // 3bESG/
12Kr/3/14Kr/b4

3AE

LIGHT
SOLAR+

0,5/43
0,6/43

51 %
63 %

0,80*

HEFSCHUIFDEUREN
Glascode

4bESG/18Ar/4/
18Ar/b4ESG

3T6

6b/16Ar/5/18Ar/
b44.2(VSG-S)

3F8

0,77
0,84

0,75

0,70

0,75

0,70

KS 430

kunststof, kunststof/aluminium en hout/aluminium

Glas

0,82
0,89

HS 330

Ug

g

Rw

ALU

ISO

Rw

LIGHT
SOLAR+

0,5
0,6

50 %
62 %

32

0,76*

0,68*

33

0,73

32

0,81*

0,73*

33

0,81

LIGHT
SOLAR+

0,5
0,6

49 %
60 %

40

0,76*

0,68*

40

0,73

40

0,81

40

ALU

ISO

De waarden van warmte- en geluidsisolatie hangen bij ramen af van de grootte en de uitvoering. De vermelde waarden zijn berekend voor eenvleugelige ramen,
grootte 1230 x 1480 mm met uitvoering zoals in de testrapporten beschreven. Afwijkingen in grootte en uitvoering kunnen andere waarden opleveren.

GLAS

Chinchilla

Spotlyte

Linea

Kathedral grootgehamerd

Satinato wit

Oudduits K

Masterpoint

Draadglas

Mastercarre

UADI

Ornament 504

Reflo
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GLASAFSTANDHOUDERS

Grepen

Naast aluminium en inox afstandhouders bereikt de
Internorm ISO glasafstandhouder de hoogste totale
energieefficientie in raamsystemen.

VEILIGHEIDSGLAS
Het geharde glas (ESG) geeft een verhoogde zekerheid tegen mechanische en thermische breuk. Het
gelaagd veiligheidsglas (VSG) biedt inbraakwering

Greep G80
Art-Nr. 36423

Greep G80
Art-Nr. 36404

Greep G80
Art-Nr. 36400

door actieve en passieve zekerheid. Hierbij wordt het

Secustic Greep Greep Dallas
G80
Art-Nr. 36426
Art-Nr. 36431
(alleen voor KF 500)

glas opgebouwd uit 2 glasbladen met daartussen een
niet scheurende, taaie onzichtbare folie waaraan de
glassplinters blijven plakken, wat u maximale bescherming biedt tegen verwondingen.

Standaardgreep Siergreep Staal Siergreep Wit
Alu Naturel
Art-Nr. 34615
Art-Nr. 33896
Art-Nr. 33899

Het gelaagde glas ( VSG ) blijft aan
elkaar zitten.

Siergreep
Brussel
Messing
Gepolijst
Art-Nr. 34592

Greep met
drukknop
Art-Nr. 33885

Gewoon glas versplintert en de weg
naar binnen is vrij.

BELANGRIJKE AANWIJZING

Greep
Amsterdam
Alu naturel
Art-Nr. 36416

Siergreep
Athinai
Chroom /Inox
mat
Art-Nr. 34596

Siergreep
Athinai
Messing mat/
Alu-Inox
Art-Nr. 34594

Siergreep Brussel
Messing Gepolijst/
Chroom
Art-Nr. 34590

Siergreep
Messing
Gepolijst
Art-Nr. 34597

Figuurglas komt door de kleur en structuur niet altijd
exact overeen met de afbeeldingen in dit boek. Om
misverstanden te voorkomen, vergelijkt u alstublieft de
monsterstalen bij uw Internorm [1st] window partner.
Door natuurkundige wetten kan er bij samengestelde ramen bij sommige weersomstandigheden
condenswater in de tussenruimte, of het beslaan van
het buitenste glasblad komen, waar zich de zonwering

Greep afsluitbaar
Messing
Art-Nr. 33886

Siergreep Athinai
Messing Gepolijst
Art-Nr. 34595

Siergreep Brussel
Messing Gepolijst
Art-Nr. 34591

Siergreep Atlanta
Messing Gepolijst
Art-Nr. 34750

bevindt.
Door druk- en productieomstandigheden kunnen kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen in het ramenboek
en de originele producten ontstaan. Uw Internorm [1st]
window partner laat u graag de originele kleurstalen
zien.
Meer informatie over deze onderwerpen en tips vind u
op www.internorm.com of vraag dit aan uw Internorm

Greep G80
Art-Nr. 36475

Greep Dallas
Art-Nr. 36412

Greep Softline
Art-Nr. 32170

leverancier.
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Aanvullende producten

kElDErramEN

teCHnISCHe GeGeVenS
Design

Tijdloos functioneel
Het afgeronde binnendesign
harmonieert volmaakt met het
geprofileerde buitendesign

Warmte-isolatie

Geluidsisolatie
Systeembeschrijving

Warmte-isolatie met seriematig
dubbel glas (Ug = 1,1 W/m2K)
Uw = 1,3 W/m2K
Geluidsisolatie 34 dB
68 mm bouwdiepte
Basisveiligheid seriematig
Drievoudig afdichtingssysteem
Vijfkamersysteem
Goede bescherming tegen slagregen en hoge luchtdichtheid

KeLDeRRAMen

DE NORMGROOTTE (= OPSLAGGROOTTE)
Breedte x hoogte in mm
Opening

RAAMMAAT

800 x 500

780 x 480

800 x 600

780 x 580

1000 x 500

980 x 480

1000 x 600

980 x 580

1000 x 800

980 x 780

1000 x 1000

980 x 980

in twee beglazingsvarianten:
gelaagd Isolatieglas en
Ornament 504.

VeRWARMInGSRUIMte
Speciaal ontwerp met vrijwel
onbrandbare profielen voor
voortdurende ventilatie boven een
roostergat, ook bij gesloten raam.
Vanwege verschillende bouwvoorschriften raden wij aan bij Bouwen Woningtoezicht te informeren of
kunststoframen zijn toegestaan in
de verwarmingsruimte.

KeLDeRRAMen Met
MUIZenROOSteRS
Kelderramen kunnen met
gemakkelijk monteerbare
beveiligingsroosters in wit
worden uitgerust.
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Oppervlakten en kleuren: BINNENKANT VAN HET RAAM

Oppervlakten en kleuren: BUITENKANT VAN DE RAMEN

Edel-wit **

Gouden eik **

Crème-wit***

Antraciet*

Oregon-Decor **

hout

Standaardkleuren Vuren,
transparant

* verkrijgbaar bij KF 410,
KV 440 in studio en home
pure
** verkrijgbaar bij KF 410, KF
200 en KV 440 in home
soft en ambiente
*** verkrijgbaar bij KF 200

Standaardkleuren Lariks,
transparant

FI500

FI505

LA600

FI501

FI506

LA601

Kunststof wit

Alu voorzetschalen

Kunststof wit

Kunststof

Kunststof

Decorfolie*

M916

HM803

HM113

HM817

HM735

HM768

HM906

HM304

HM704

HM716

HM907

HM605

Alle standaardkleuren zijn hoog
weersbestendig, behalve
M916 (façadekwaliteit)
FI502

FI507

FI503

FI508

FI504

FI509

Houtsoort Vuren

LA602

Standaardkleur
Vuren dekkend

FI916

Houtsoort Lariks

Als gevolg van druk en productietechnische omstandigheden kunnen
kleurafwijkingen tussen de voorbeelden in deze brochure en de originele
producten optreden. Uw Internorm [1st] window partner is graag bereid u
de werkelijke kleurstalen te tonen.
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Aanvullende producten

HDS-kleuren

Hout-kleuren

Metallic-kleuren

Edelstaal-kleuren

hirest-Colours

HDS01

HDH17
licht grijs

DM01
Donker groen

EL01 inox-look
mat

HF916

HF304

HFM11

HDS02

HDH14
Licht bruin

DM02
grijs

EL02 inox-look
glanzend

HF113

HF605

HFM12

HDS03

HDH12
middel bruin

DM03
donker grijs

HF735

HFM01

HFM13

HDS04

HDH13
donkerbruin

HF704

HFM02

HFM14

HF716

HFM03

HFM21

HDS06

HF817

HFM04

HFM22

HDS07

HF768

HFM05

HDS05

De HDH-kleuren
vertonen door handmatig
bewerkte structuurlagen
een levendige houtoptiek, kleurafwijkingen zijn
echter mogelijk.

HDS08

Voor de oppervlakte-uitvoeringen HF (hoog weersbestendige fijn
structuur), HFM (hoog weersbestendige fijn structuur Metallic), en
HM (hoog weersbestendige standaardkleur) wordt een speciale
hoog weersbestendige poedercoating gebruikt.

Intensieve kleuroptiek, kleurafwijkingen
zijn echter mogelijk.

Speciale kleuren
Het Internorm RAL-kleurenprogramma biedt een veelvoud aan mogelijkheden
(façadekwaliteit).
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Tips

BEHULPZAAM
HANDIGE TIPS VAN 		
INTERNORM.
Minimaal energieverbruik en maximaal wooncomfort spelen bij nieuwbouw of renovatie een grote
rol. Toch is het vaak moeilijk om in het woud van
aanbiedingen overzicht te houden.
Vertrouw daarom op een professional, zoals de
Internorm [1st] window partner. Hij garandeert u
competente advisering en gekwalificeerde montage. Onze checklist biedt een beknopte leidraad
voordat u overgaat tot de aankoop van ramen.
Bovendien geven we u hier nog enkele
behulpzame tips:
· energie-efficiënt bouwen
· probleemloze renovatie
· perfecte montage
· warmte- en geluidsisolatie
· passiefhuizen
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NIEUWBoUW
ENErgIEBEWUst BoUWEN.
Niet alleen passiefhuizen helpen om energie te besparen –
ook in de conventionele woningbouw kan enorm veel energie
en CO2 worden bespaard. Voorwaarde daarvoor is wel dat de
juiste expertise wordt ingeroepen. Uw competente Internorm
[1st] window partner adviseert u graag.

energielabel is de zogeheten energie-index.
Deze duidt op de meest gebruikelijke vergelijkingswaarde
om de thermische kwaliteit van een bouwschil te beschrijven en vertelt hoeveel warmte-energie er jaarlijks nodig is
per vierkante meter woonoppervlak. Deze waarde wordt
in kWh/m2a aangegeven.

Het energielabel
Sinds 2006 is binnen de EU voor nieuwbouw het energielabel verplicht. Het is een soort typegoedkeuringsbewijs voor
uw woning en bevat waardevolle informatie zoals bijv. het
energiegebruik, het warmteverlies door de afzonderlijke
bouwdelen en door de ventilatie, de energiewinst van de
zon en de warmtelast van het gebouw. Bij een latere verbouwing of renovatie van de woning zijn deze specificaties
zeer waardevol voor de berekening van de meest uiteenlopende maatregelen. De belangrijkste waarde op het

Raamgrootte en oriëntatie
Om optimaal gebruik te maken van de zon kunnen de ramen het beste op het zuiden, westen en oosten staan. Grote raamoppervlakken – op het zuiden – leveren een goede
energiebalans en brengen licht en leven in uw vertrekken.
Om te voorkomen dat de vertrekken te warm worden, moet
eigenlijk al bij de planning worden nagedacht over de inbouw van zonwerende voorzieningen. Daarnaast is het ook
mogelijk om insectwerende systemen in te bouwen.

TIP
Waar het op aankomt bij een perfect raam
Wij willen het u makkelijker maken om uw eigen ideeën te realiseren zodat u zich – ook dankzij uw nieuwe lichtbronnen/
ramen - echt thuis voelt! Op pagina 116 vindt u een checklist waarmee u zich kunt oriënteren.
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rENovatIE
laat U NIEt IN DE koU staaN Door oUDE ramEN.
Ramen zijn de zwakke plekken van een woning. Tocht, lawaai

Bezorgt de energierekening u de koude rillingen?

en hoge verwarmingskosten zijn het gevolg van oude en

Met drievoudige isolatiebeglazing kunt u bijv. jaarlijks tot maar

slecht isolerende ramen. Vooral bij oudere huizen verdwijnt

liefst 900 liter stookolie besparen. Daarom ontwikkelt

de energie regelrecht de lucht in. Maar liefst 25 tot 30 % van

Internorm baanbrekende raamoplossingen waaraan inmiddels

de warmte van een woning ontsnapt via de ramen.

meerdere certificaten voor passiefwoningen zijn toegekend.

Dit geldt met name voor woningen die zijn gebouwd tot hal-

een efﬁciënter energiegebruik door sterk warmte-

verwege de jaren 90, die vaak zijn voorzien van niet-gecoat

isolerende Internorm-raamsystemen

dubbel glas, maar deels ook nog van enkel glas. Deze verou-

Raamoplossingen zijn investeringen van blijvende waarde

derde manier van beglazing veroorzaakt veel warmteverlies.

en verhogen de woonkwaliteit voor vele jaren. Vandaar dat

Dit zorgt voor onnodig hoge verwarmingskosten.

kwaliteitsbewuste renoveerders met name moeten letten op
de zekerheid van een sterk merk – made in Austria . Want
alleen merkramen bieden voor de lange termijn wat ze beloven: nauwkeurig en individuele oplossingen voor ramen en
energiezuinigheid – sterk warmte-isolerend, kostenefficiënt

TIP

en milieuvriendelijk.

Met een 3-voudige beglazing kan bijv. jaarlijks tot 900 liter
stookolie bespaard worden. Bij gebruik van een super
warmte-isolerend glas zal de besparingen verder toenemen.
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STAP VOOR STAP 							
NAAR EEN PERFECTE RENOVATIE
STAP 1: ENERGIELABEL

viseren wij u een uitgebalanceerde mix van spaargeld, een

Het energielabel is voor uw woning wat het typegoedkeu-

banklening en gemeentelijke subsidieregelingen.

ringsbewijs voor uw auto is. Daarin staan veel interessante
kenwaarden voor uw woning vermeld, zoals bijvoorbeeld

STAP 4: SUBSIDIES

het te verwachten energieverbruik voor het verwarmen

Verschillende overheden in Nederland en België verstrekken

van de woning. Per land kunnen de berekeningsmodellen

subsidies voor woningisolatie. Raadpleeg uw gemeente, pro-

verschillen.

vincie overheidswebsites welke subsidieregelingen er zijn.

STAP 2: RENOVATIEVOORSTEL

STAP 5: UITVOERING

Algemene renoveerders zoals planningsbureaus, bouw-

U kunt voor woningrenovatie het beste terecht bij een

meesters en architecten met jarenlange ervaring bieden

gekwalificeerde algemene renoveerder of een bureau voor

u de beste voorwaarden voor een vlekkeloze renovatie.

bouwadvies. Zij garanderen dat het verbouwingsproces

Bespreek uw ideeën met hen en laat een renovatievoorstel

rimpelloos verloopt. Vooral als het gaat om gedetailleerde

opstellen. Dit voorstel dient tevens een grove kostenraming

werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de raamaansluitingen,

en een financieringsaanbod te omvatten.

is een grondige kennis nodig om niet later allemaal gebreken te moeten constateren. Vertrouw daarom op onze

STAP 3: OFFERTES AANVRAGEN

Internorm [1st] window partner.

Omdat u niet voor onaangename verrassingen wilt komen
te staan, kunt u het beste voor aanvang van de renova-

STAP 6: AFRONDING

tiewerkzaamheden een overzicht met de exacte kosten

Na gereedkomen moet een gezamenlijke inspectie met uw

inclusief reserves van ongeveer 10 % van de voorziene

renoveerder plaatsvinden. Controleer de uitgevoerde renovatie-

kosten laten opstellen. Om de financiering te regelen, ad-

werkzaamheden en zorg dat u een nieuw energielabel ontvangt.
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1

2

3

4

5

6

7

8

DANKZIJ INTERNORM GAAT DE RENOVATIE
BIJNA ONOPGEMERKT AAN U VOORBIJ
Snel, schoon en eenvoudig – zo verloopt de renovatie bij onze Internorm Partners.

1

ONGECOMPLICEERD

Uw Internorm partner komt bij u thuis , controleerde de omstandigheden meet het raam en
ontwikkelt samen met u een exact schema. Uw ramen worden dan precies volgens uw
ideeën en wensen geproduceerd.

2

TIJDIG

Uiteraard wordt uw bestelling compleet en op de afgesproken datum geleverd.

3

SCHOON

We letten speciaal bij renovatie op netheid. Daarom worden voorwerpen in de buurt
afgedekt en de gordijnen verwijdert.

4

PRECIES

Natuurlijk worden uw oude ramen zorgvuldig verwijderd. Daarbij word bijzonder gelet
op beschadiging van de muren te voorkomen.

5

RAAM VOOR RAAM

Het plaatsen van de ramen gebeurd één voor één, en snel.

6

DICHT

Het afdichten van de aansluiting zorgt voor de noodzakelijke dichtheid tussen ramen en
metselwerk.

7

SCHOONGEMAAKT

Na complete montage wordt gereinigd en de folie wordt verwijdert.

8

GECONTROLEERD

Daarna controleert de monteur samen met u alle ramen op volledige functionaliteit .
Ze geven u ook tips over verzorging en onderhoud.

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 111

15.04.15 12:02

Montage
GEDIPLOMEERDE MONTEURS GARANDEREN EEN 				
VAKKUNDIGE INBOUW
Wij zorgen ervoor dat alleen geschoolde en gediplomeerde

De praktijk wijst ook uit dat bij gebrekkige aansluiting zich

monteurs de inbouw van ramen, deuren en elementen met

juist op deze plekken vocht en schimmel kunnen vormen.

een groot oppervlak uitvoeren. Vakkundige montage is

Met de juiste transportmiddelen en een kraan zijn ook de

immers voorwaarde voor een feilloos functioneren en

grootste ramen vrijwel overal te monteren. Onze gekwa-

duurzaam, deugdelijk gebruik. Juist bij de aansluiting aan

lificeerde en speciaal opgeleide monteurs adviseren u

het metselwerk kan ondeskundige montage tot groot

vakkundig bij al uw individuele bouwwensen.

warmteverlies leiden.

112 I 113

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 112

15.04.15 12:02

Tips

ONDERHOUD
DOOR REGELMATIG ONDERHOUD EN SERVICE BLIJVEN UW RAMEN EN
DEUREN LANG MOOI EN WORDT DE LEVENSDUUR VERHOOGD.
Internorm-producten worden kwalitatief hoogstaand ge-

ge, reinigen afdichtingen en onderzoeken ze op scheurt-

produceerd en hebben gegarandeerd een lange levens-

jes. Natuurlijk kunt u ook zelf uw Internorm-producten

duur. Door regelmatig onderhoud houdt u uw deuren en

schoonmaken. Wij bieden u daarvoor talrijke onderhouds-

ramen mooi en verlengt u bovendien de levensduur.

producten aan. Deze kunt u samen met een informatiebro-

Wij raden u aan uw Internorm-producten eenmaal per

chure bij uw Internorm [1st] window partner verkrijgen, of

jaar door onze geschoolde medewerkers te laten on-

in de Internorm Online-Shop voor verzorgingsproducten

derhouden. Zij stellen uw ramen af, maken afwatergaten

onder www.internorm.com

schoon, oliën hang- en sluitwerk, controleren het op slijta-

Beslag-Fit

Beslag Olie
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Onderhoudsmiddel
voor dichtingen

Intensief-Reiniger

Decor-Reiniger

Poeder-Polish

Eloxal-Polish

15.04.15 12:02

Dobratsch Gipfelhaus 2.143 m, Transform Architekten ZT-GmbH, Architekt DI Günter Weratschnig

WarmtE - IsolatIE
ENErgIE-EffIcIËNtE. WElDaDIg. Warm.
Raamsystemen met een uitstekende warmte-isolatie

dak
25 – 30 %

zorgen voor behaaglijkheid en warmte binnen uw eigen

raam
25 – 30 %

vier muren. In combinatie met een speciale bekleding voor
het benutten van zonnestraling betekenen ze in het koude
seizoen min of meer een gratis extra verwarming.
Aangezien in een huis ongeveer 25 tot 30 % van de energie
door de ramen verloren kan gaan, is de warmte-isolatie
van de ramen van groot belang. Bij een passend ontwerp
kan, door de juiste ordening van de raamoppervlakken
(grote oppervlakken op het zuiden), de energiebalans van
het gebouw positief worden beïnvloed. De warmte-isolatie
van het raam is afhankelijk van het kozijnmateriaal, het
isolatieglas en de dichtheid van de ramen. De eenheid

muren
25 – 30 %
vloer
10 – 20 %
Mogelijk verlies van warmte door slecht isoleren

van isolerend vermogen van het venster is de U-waarde.
Hoe kleiner het getal, des te beter de warmte-isolatie.
Door extra voorzieningen als rolluiken en vensterluiken is
nog een extra verbetering van de U-waarde mogelijk.
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GELUIDS-ISOLATIE
RUSTIG. AANGENAAM. 		
COMFORTABEL.
Geluidsvolume

Het horen van storende geluiden is onaangenaam en als
dit lang duurt en intesief is kunt u hier lichamelijke klachten
door krijgen. De waarneming van het geluid komt door
luchtdrukverschillen die door het menselijke oor opgenomen worden aan de hersens doorgegeven worden.
De geluidsisolatie van het raam wordt in decibel weergegeven. Hoe hoger het getal des te beter is de geluidsisolatie. De geluidsisolatie geeft aan hoeveel geluid er van het
oorspronkelijke geluid wordt doorgegeven. Bij een isolatie
van 10 dB wordt 1/10, bij 20 dB 1/100, bij 30 dB 1/1000
enz. van het oorspronkelijke geluid doorgelaten: mensen
voelen een reducering van 10 dB als een halvering van het
geluid. De geluidswering van een raam is afhankelijk van

10 dB
20 dB

Geluidsbelasting

zeer zacht

30 dB
40 dB

70 dB
80 dB
90 dB

zacht

110 dB
> 150 dB

Wijzers, klok
Zacht praten
Woonwijkstraat, vogel

hard
zeer hard

100 dB
120 dB

Naald laten vallen
Fluisteren

50 dB
60 dB

Soort Geluid

Praten, radio
Luid praten, verkeer
Intensief verkeer
Schreeuwen, toeteren
Cirkelzaag

onverdraaglijk

Luchtdrukhamer
Straalvliegtuig
Explosie, raket

het materiaal, isolatieglas, de dichtheid van een raam en
de bouwaansluiting.
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PASSIEF
PASSIEFHUISRAMEN: EEN DUBBELE FUNCTIE.
Het raam heeft in een passiefhuis 2 belangrijke functies –

alleen het toepassen van passiefhuis geschikte passiefhuis

ten eerste wordt het warmteverlies ondanks grote glasop-

onderdelen: het geheel is meer dan de som van de delen –

pervlaktes verkleint, ten tweede maken ze warmtewinst

de wisselwerking tussen de toegepaste onderdelen maken

mogelijk door de instraling van de zon.

een integrale planning noodzakelijk om aan volgende drie

De goed isolerende ramen van Internorm voldoen

eisen te voldoen:
Energieverbruik < 15 kWh/m2a
Primaire energiebehoefte (verwarming/warmwater/huis

uitstekend aan deze op het eerste oog lijkende tegenstelling
– men bereikt door zeer goed isolerend glas zoals ze bij een

houdelijke apparaten) < 120 kWh/m2a

passiefhuis toegepast worden Ug -waardes tot 0,4 W/m2K.

Luchtdruk bij een blower n50 < 0,6 h-1, d.w.z. bij een
drukverschil van 50 Pascal moet de luchtstroming
minder dan 60 % van het volume van het gebouw
per uur bedragen.

Voor de productie en inbouw van passiefhuisramen
zijn de volgende principes essentieel:
Goed isolerende beglazing

Warmtevraag en CO2-emissie per jaar

Goed isolerende ramen

kWh/m2a

Ton CO2 /Jaar

Goed isolerende glasafstandhouder

Een van de belangrijkste kenmerken is het actief gebruik

kWh / m2a

Waar het bij een passiefhuis op aan komt

Ton CO2 / Jaar

Vakkundige, luchtdichte geisoleerde inbouw

maken van de energie die voorhanden is – warmteverlies
minimaliseren en warmtewinst optimaliseren – dit zijn de
basisprincipes. Om dit te bereiken is er meer nodig dan

Oude woningen

Laagenergiehuis

Passiefhuis
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Het passiefhuis is mogelijk dankzij een dichte schil en een
Geïntegreerde be- en verluchting. Frisse lucht wordt het huis
ingezogen en door de aardwarmte voorverwarmt en naar de
warmte terugwin installatie geleid.
Daar wordt de warmte van de gebruikte lucht in de warmtewisselaar aan de koude verse lucht afgegeven. Hier wordt
de energie van de warme lucht gerecupereerd, die anders bij
een stootverluchting onherroepelijk zou zijn verloren gegaan.
Van daaruit wordt de lucht de in de woning geleid en per kamer verdeeld door speciale roosters die tocht vermijden en er
voor zorgen dat het niet “trekt”. De lucht wordt afgezogen in
de badkamer en keuken zodat er geen geurtjes ontstaan in
de woning.
Het kunststof / aluminium raam KF 410 en het hout / aluminium raam HF 310 zijn al in de standaarduitvoering geschikt
voor passiefhuizen. Ze zijn door de de onafhankelijke
instituten ift Rosenheim en de Technische Universiteit van
Graz getest en passiefhuis gecertificeerd.

Productkwaliteit
Kunststoframen
EN 14351-1 : 2006
Nr.: 191 6025173

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 117

Dobratsch Gipfelhaus 2.143 m, Transform Architekten ZT-GmbH,
Architekt DI Gunter Weratschnig

15.04.15 12:02

CHECKLIST VOOR DE AANKOOP VAN UW RAMEN
Reden voor het aanschaffen

o Nieuwbouw

o Renovatie

Functie van de woning

o Een- of meergezinswoning
o Passiefhuis

o Energiezuinig huis

Keuze van de grondstof
voor de ramen

o hout/aluminium
o Kunststof/aluminium
o Combinatie kunststof/ aluminium o Kunststof
en hout/ aluminium

Vormmogelijkheden van
de ramen

o Vormen (rechthoek, ronde bogen, schuine vormen, individuele
vervaardiging etc.)
o Vaste ramen
o Raamindeling: een- of meervleugelig, bovenlicht
o Kleuren (alle RAL-kleuren, houtpatroon-, metallic-, inox-kleuren,
houtkleuren, etc.)
o Glas
o Glasverdelingen (verdelingen, soorten etc.)
o Grepen

Openingsmogelijkheden

o Draai/Kip

o Schuif

o Draai

o Schuif/vouw

o Kip

o Afsluitbare deuren

o Vast glas

o Buiten draaiende deuren

o Hef/schuif

Producten „rondom het
raam“

o Geïntegreerde Zonne- en zichtbescherming=samengestelde ramen
o Geïntegreerde Zonne- en zichtbescherming=samengestelde ramen
Zonne- en zichtbescherming (rolluiken, Raffstores, vensterluiken,
Binnenjaloezieën
o Insectenwering
o Inbraakbeveiliging
o Aanvullende producten zoals bijv. beveiliging voor kinderen,
slijtstrippen, veiligheidsglas etc.
o Raamkrukken

Warmte-isolatie

o Voordeuren

o Energiebezuinigingspotentieel: energiekostenbesparing op grond
van sterk isolerende ramen met de energiebesparingsberekener van
Internorm op www.internorm.com. Makkelijk en snel berekenen
o Passiefhuis geschikte isolatie UW ~ 0,8 W/m2K
o Laagenergie isolatie UW = 0,8 tot 1,0 W/m2K
o Verhoogde isolatie UW = 1,0 tot 1,2 W/m2K
o Standaarduitvoering UW = 1,2 tot 1,3 W/m2K

Geluidsisolatie

o Voor een hoog geluidsniveau (bv. vlieg- en treinlawaai, drukke wegen)
– vereist een geluidsisolatie van RW = over 40 dB
o Middelmatig geluidsniveau (bv. normale weg, verder verwijderd van
geluidsbron) – vereist een geluidsisolatie van RW = 36 tot 39 dB
o Laag geluidsniveau (bv. wonen op het platteland of in het bos) –
vereist een geluidsisolatie van RW = 32 tot 35 dB
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Welke
verluchtingsmogelijkheden
heb ik nodig?

o Konstante ventilatie met of zonder electrische bediening
o Volledig geïntegreerde verluchting
o Kierverluchting
o Manueel openen van het raam (Draai/kip)

Montage van de ramen:

o Vakkundige montage volgens de regels van de techniek
(bv. ÖNORM, RAL etc.)
o Montageontwerp volgens de regels van de techniek – samen met de
Internorm [1st] window partner

Service en onderhoud

o Servicecontract met gekwalificeerde Internorm [1st] window partner
o Zelf zorgen voor onderhoud
o Opvolgen van de richtlijnen beschreven in het Internorm garantie-en
onderhoudsboekje

Ramenofferte – Houdt u
bij de vergelijking altijd
rekening met

o
o
o
o
o
o

Afmeting van het raam
Beglazing
Beslag
Bouwdiepte
Accessoires
Oppervlakte-uitvoering

Garantie

o
o
o
o
o
o

Op profiel (verkleuring, scheurvorming, aanslaan van beglazing)
Op oppervlakten
Op beglazing
Op functie
Bestendigheid van de ramenproducent als garantie
Het merk Internorm als zekerheid

Welke dienstverlening
verwacht ik?

o
o
o
o
o

Opmeten van de ramen
Gedetailleerde, transparante offerte met aanzichten
Montage
Onderhoud
Andere

Let u op

o
o
o
o

Regionale bouwvoorschriften
Naleving van eventuele werkrichtlijnen
Eisen
Levertijd

Prijs-/kwaliteitsverhouding
met betrekking tot
persoonlijke eisen

o Productiekwaliteit

o
o
o
o
o

Warmte- en geluidsisolatie
Aantal afdichtingen
Design-uitvoering
Keurmerken
Technologische innovaties

o Uitgebreide garantie en levensduur
o Maximale Energie-efficiëntie – optimale thermische isolatie – geringe
energiekosten
o Klimaatbescherming: geringere CO2-uitstoot door hoge thermische
isolatie
o Inbraakbeveiliging
o Gebruiksvriendelijke verzorging en onderhoud
o Goedkope verzorging en onderhoud
o Snelle aflossing van de investering
o Decennialang behoud van waarde

w

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 119

15.04.15 12:02

120 I 121

14_200_FENSTERBUCH_2015_A4_NED.indd 120

15.04.15 12:02

Onderneming

RICHTINGSWIJZEND
KWALITEITSPRODUCTEN
VOOR VEELEISENDE
KLANTEN.
Hooggekwalificeerde medewerkers in ons bedrijf
werken dagelijks om onze beloofde kwaliteit waar
te maken. De doorlopende interne controle en
documentatie van onze productkwaliteit is voor
ons vanzelfsprekend. Een modern en volledig
uitgerust testcentrum stelt ons in staat alle
componenten uitgebreid te testen.
Echter, onze belofte van de beste kwaliteit stopt
niet wanneer onze producten geproduceerd zijn.
Pas als onze klanten op tijd onze producten ontvangen en met onze prestatie tevreden zijn – zijn
wij het ook.
Onze uitgekiende logistiek concept garandeert
een betrouwbare en nauwkeurige levering van
complete orders op de overeengekomen dag
van levering.
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[1st] window partner
98 % klanttevredenheid bevestigt 			
deskundig advies en ondersteuning.
Advies bij het kopen van nieuwe ramen en deuren is een kwestie van vertrouwen.
Het is tenslotte een investering voor vele jaren.
Precies om deze reden werkt Internorm samen met gekwalificeerde Internorm partners. Ze
bieden u allround ondersteuning van een professioneel advies, een schone montage compleet gericht op de invulling van uw individuele wensen. Want Internorm wil u niet tevreden
stellen maar dat wij uw verwachting overtreffen.
[1st] window partner als maatstaf
Gecertificeerde Internorm partners moeten voldoen aan twaalf gedefinieerde Customer Care
standaarden. Daaronder vallen onder ander het persoonlijk meten van de originele maten, het
sturen van een offerte binnen het afgesproken tijdstip en dat alle wensen die besproken zijn
bevat, exacte naleving van de planning, evenals de beste montage.
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WIJ ZIJN PAS TEVREDEN, 		
ALS U HET OOK BENT.
De 10 Customer Care Standaards

1

Wij zorgen ervoor dat u ons gemakkelijk bereiken kunt, en wij maken een voor u

2

U krijgt in onze showroom in een aangename sfeer een goed overzicht van de

3

Wij nemen u als klant serieus, wij zijn altijd vriendelijk en hulpvaardig en gaan op

4

Het goede advies over alle producten en service vergemakkelijkt de uiteindelijke

5

De offerte wordt volgens afspraak overgebracht en volgt exact de afspraken van

6

De offerte wordt overzichtelijk opgesteld en samen met u besproken, om

7

De bestelde producten worden op het afgesproken moment volledig en in

8
9
10
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gunstige afspraak voor een gesprek.

producten.

uw individuele wensen in.

beslissing voor u. Daarenboven bieden wij u nuttige accessoires en toebehoren.

het adviesgesprek.

eventuele vragen te beantwoorden.

onberispelijke toestand geleverd en ingebouwd.

Alle werken worden op voorzichtige wijze, zuiver en ordelijk door een betrouwbaar
en competent montageteam uitgevoerd.

Wij nemen binnen een redelijke tijd na de montage contact met u op, om ons
ervan te vergewissen, dat u tevreden bent.

Wij reageren onverwijld en hulpvaardig op uw vragen en wensen.
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GARANTIES
U HEEFT GEGARANDEERD
LANG PLEZIER VAN UW 		
INTERNORM RAMEN.
Als de toonaangevende en grootste internationale raamproducent van Europa kijkt Internorm terug op meer
dan 80 jaar ervaring in trendsettende raam- en deuroplossingen van buitengewone betrouwbaarheid en lange
levensduur. Dit garanderen wij u.
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Garantie

Garantie

10
Jaar

Op weersbestendigheid, onnatuurlijke kleurverandering en barstvorming. Van witte raam- en deurprofielen uit kunststof, behalve barsten bij
verstekvoegen.
Op weersbestendigheid, onnatuurlijke kleurverandering en barstvorming van aan de binnenzijde van met folie bedekte ramen en deuren uit
kunststof, behalve barsten bij verstekvoegen.
Op weersbestendigheid, onnatuurlijke kleurverandering en barstvorming
van geanodiseerde of poedergecoate raam- en deurprofielen uit aluminium.
Op condensatie tussen de glasbladen.
Op het functioneren van de grondstofverbinding hout, thermoschuim en
aluminium profielen bij alle Internorm hout/aluminium raamsystemen op
voorwaarde dat de montage – en onderhoudsrichtlijnen van Internorm
werden gevolgd.
Op het functioneren van de verlijming en de afdichting van de glasbladen met de raamprofielen bij alle Internorm hout/aluminium raamsystemen op voorwaarde dat de montage – en onderhoudsrichtlijnen van
Internorm werden gevolgd.
Op de verlijming van de kleinhouten.

5

Garantie

Jaar

3

Garantie

Jaar

Op PVD-gecoate deurgrepen tegen corrosie, als er geen mechanische
beschadigingen aanwezig zijn.
Op weersbestendigheid, tegen onnatuurlijke kleurverandering en tegen
barstvorming in de oppervlakte van deurpanelen. Op kleurveranderingen als gevolg van vervuiling bestaat geen garantie.

Op weersbestendigheid, onnatuurlijke kleurverandering en barstvorming
van kunststof rolluiken.
Op weersbestendigheid, onnatuurlijke kleurverandering en barstvorming
van geanodiseerde of poedergecoate rolluiken en jaloezieën uit
aluminium.
Op het functioneren van het raam- of deurbeslag met inachtneming van
de Internorm-montage en onderhoudsrichtlijnen.

Waarborg

30
Jaar

Bovendien waarborgt Internorm, dat Internorm-producten door onze
vakmensen herhaaldelijk zo hersteld kunnen worden (originele onderdelen
niet verplicht), dat het volledige functioneren van die producten gedurende
een periode van 30 jaar behouden blijft. Dit op voorwaarde dat de raamconstructie (= raam en vleugel) geen beschadiging vertoont.
De 30-jarige waarborg gaat in op datum van productie. De nodige diensten of benodigde materialen, arbeidstijd etc. om het functioneren te
garanderen, worden aan de steeds actuele tarieven in rekening gebracht.

Garantie / uittreksel: De volledige inhoud van onze garantiebepalingen, de precieze voorwaarden en wat u in het geval van garantie moet doen, vindt u in ons
handboek voor garantie en onderhoud. U krijgt dit boekje bij de levering van uw Internorm-Producten. Bovendien is het bij alle Internorm [1st] window partner verkrijgbaar.
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