
OKNO 
NA MIARĘ 
NASZEGO ŻYCIA
NOWOŚĆ: Okno PVC lub 
PVC/aluminium KF 310 oraz 
okno zespolone PVC/aluminium KV 350

Teraz można je zobaczyć za pomocą 
rozszerzonej rzeczywistości.

NOWOŚĆ

KF 310
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Już od dawna snuliśmy plany i marzyliśmy o własnym 
domu. Nareszcie nasze marzenie się spełniło. Najważ-
niejsze dla nas było to, żeby uzyskać jak najlepszą ja-
kość w  możliwie niskiej cenie – i  w  miarę możliwości 
wcielaliśmy tę zasadę w życie. Najbardziej zadowoleni 
jesteśmy z okien. Rama okna jest bardzo wąska, przez 
co powierzchnia przeszklenia wydaje się być jeszcze 
większa. W naszym domu jest mnóstwo światła i nawet 
pomieszczenia, w których znajdują się małe okna spra-
wiają wrażenie jasnych i przytulnych. Okna i drzwi balko-
nowe produkowane są w sposób dokładnie odpowia-
dający naszym wyobrażeniom – ich wymiary są idealnie 
dopasowane, a kolor jest taki na jakim nam zależało.

Daniela i Markus Thurnhofer

  OKNO 
NA MIARĘ NASZEGO 
WYMARZONEGO 
DOMU



WIELE KSZTAŁTÓW I WARIANTÓW KOLORYSTYCZNYCH 

Model KF 310 dostępny jest w wielu kształtach, możliwe jest także 
zastosowanie wielu wariantów kolorystycznych po wewnętrznej 
stronie profilu. Zewnętrzna osłona aluminiowa dostępna jest w wielu 
kolorach odpornych na warunki atmosferyczne.

ZABEZPIECZENIE PRZED 
DZIEĆMI

Uchwyt można zablokować 
kluczem, spowoduje to, że 

otwarcie okna od wewnątrz 
będzie niemożliwe.

  OKNO 
NA MIARĘ NASZEGO 
WYMARZONEGO 
DOMU

ŁATWIEJSZE CZYSZCZENIE OKIEN.  

Szybę i przylgę można czyścić w prosty sposób.
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  OKNO  
NA MIARĘ NASZYCH 
PLANÓW

To właśnie w wielokondygnacyjnych budynkach miesz-
kalnych potrzebne są okna o  atrakcyjnym stosunku 
ceny do jakości. Ważne jest dla nas to, aby skrzydło 
i  rama okna dyskretnie wpasowywały się w  fasadę – 
lub w najlepszym przypadku nawet wspomagały nasz 
projekt. Dlatego, przy budowie budynku mieszkalnego, 
projekt: P-59 / Stammersdorfer Strasse, zdecydowa-
liśmy się na okna PVC Internorm o  wąskiej wysoko-
ści licowej. 

Thaler Thaler Architekten ZTKG, Wiedeń

Okno PVC/aluminium KF 310

· Jeszcze lepsza izolacyjność cieplna Uw = do 0,69 W/(m2K)

· Izolacja dźwiękowa do 45 dB
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2. LOVE ARCHITECTURE AND  
 URBANISM ZT GMBH

  Doninpark, dom mieszkalny, biurowiec 
i siedziba firmy, Wiedeń

  (Zwycięzca konkursu 
architektonicznego Internorm 2016)

3. TRAUGOTT ARCHITEKTUR

 Kompleks mieszkalny, Gmunden

4. KLMS ARCHITEKTEN

 Hotel, Zeltweg  

5. ARCHITEKTURBUERO 1 ZT GMBH

 Dom mieszkalny, Linz

2
1. THALER THALER 

ARCHITEKTEN ZTKG, WIEN 
Dom mieszkalny, Stammersdorfer 

Straße, Wiedeń 

 Zwycięzca konkursu 
architektonicznego Internorm 2017

Nowatorskie pomysły architektoniczne, 
takie jak wykusze nadające 

fasadzie stylu, zapewniają z jednej 
strony wartościową powierzchnię 

mieszkalną, a z drugiej zadaszone 
miejsce, które można przeznaczyć na 

tarasy. Okna wielkopowierzchniowe 
stwarzają wrażenie zaniku granicy 

między otoczeniem i mieszkaniem, 
powiększają wizualnie przestrzeń 

mieszkalną. Elementami nadającymi 
fasadzie stylu są oprócz przeszklonych 

wykuszy także otwory okienne oraz 
zintegrowane zacienienie.
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NASZE NAJLEPSZE OKNO 
O GŁĘBOKOŚCI PROFILU 
71 MM
OKNO PVC I PVC/ALUMINIUM KF 310

Najlepsza jakość w najlepszej cenie! KF 310 – okno o wąskiej ramie, trzy style wzornicze, najlepsze parametry izolacji cieplnej, 
sprawdzone oszklenie I-tec i dużo więcej – a do tego w atrakcyjnym stosunku ceny do jakości.

WYKONANIA
· Wewnątrz: Biały PVC lub cztery folie dekoracyjne 

· Na zewnątrz: Biały PVC lub wytrzymała, łatwa do czyszczenia osłona aluminiowa 
(dostępna w wielu wariantach kolorystycznych)

STYLISTYKA
· Niewielka szerokość lica sprawia, że okno wygląda na szczególnie 

wąskie i nowoczesne

· 3 style wzornicze

· Dostępne również jako drzwi balkonowe lub tarasowe oraz w kształtach specjalnych

· Wewnętrzne folie dekoracyjne dostępne w kolorach: złoty dąb, kremowo-biały, 
szarotka i ciemnoszary

· Kolor uszczelek jasnoszary lub czarny do wyboru

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
· Nowy sześciokomorowy profil ramy zapewnia jeszcze lepszą izolację cieplną – jest to 

kompletna nowość w systemach okiennych Internorm

· Przeszklenie o grubości 48 mm dla optymalnej izolacji cieplnej

· Uszczelnienia środkowe oddzielają obszar ciepły/zimny oraz suchy/mokry 

STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
· Przyklejenie szyby na całym obwodzie do skrzydła okna (Oszklenie I-tec)

· Trzy uszczelki na całym obwodzie profilu zapewniają optymalną ochronę przed 
zacinającym deszczem

· Podstawowe zabezpieczenie w standardzie

UTRZYMYWANIE W NALEŻYTYM STANIE/ CZYSZCZENIE
· Designerskie blachy zamykające o zaokrąglonych krawędziach i gładkie powierzchnie 

PVC bez przerw ułatwiają czyszczenie

· Łatwa do czyszczenia zewnętrzna osłona aluminiowa zabezpiecza powierzchnię PVC 



home pure

home soft

ambiente

NASZE NAJLEPSZE OKNO O GŁĘBOKOŚCI 
PROFILU 71 MM

Nasi konstruktorzy zastosowali w tym nowym, wąskim 
modelu okna sprawdzoną i niezawodną technologię okien 
Internorm. Oczywistością w przypadku tego modelu są nie 
tylko jeszcze lepsze parametry izolacji cieplnej i dźwięko-
wej, lecz także przyklejenie szyby na całym obwodzie do 
skrzydła okna. Do wyboru są dwa style wzornicze okna 
PVC oraz trzy wzory okien PVC/aluminium oraz liczne wa-
rianty kolorystyczne, uchwyty, rodzaje szkła oraz szprosy.

Model KF 310 dostępny jest również jako drzwi balkonowe 
i tarasowe oraz w wielu formach (okrągłe i skośne).

Poznaj KF 310 
w sposób interaktywny 
dzięki rzeczywistości 
rozszerzonej

WŁAŚCIWOŚCI
Izolacyjność cieplna do Uw = 0,69 W/(m2K)

Izolacja dźwiękowa do 45 dB

Bezpieczeństwo RC1N, RC2

Ryglowanie ukryte lub widoczne

Głębokość profilu 71 mm (z osłoną 
aluminiową 74 mm)

Styl wzorniczy

Oszklenie
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cechą charakterystyczną stylu ambiente są natomiast tradycyjne kształty:  
klasyczne i ponadczasowo piękne. 

 
home soft nadaje wnętrzom sympatycznego, przytulnego wyglądu i zapewnia 
różnorodne możliwości aranżacyjne – od eleganckich do fantazyjnych.  

  OKNO 
PVC
PVC TO PRAWDZIWY MAJSTERSZTYK 
W DZIEDZINIE MATERIAŁÓW

Materiał ten jest tani, łatwy do czyszczenia, odporny, niewrażliwy na wilgoć i charakteryzuje 
się niską przewodnością cieplną. Nic dziwnego więc, że wykorzystuje się go 
w najróżniejszych branżach – jak choćby w branży konstrukcji okien. 

Z jednej strony PVC po ogrzaniu jest materiałem niesamowicie giętkim i umożliwia uzyskanie 
takich różnorodnych kształtów okien jak okna skośne lub łuki półkoliste i ostre. Po 
utwardzeniu tworzywo staje się natomiast bardzo wytrzymałe. Warunki atmosferyczne mogą 
zaszkodzić oknom PVC tylko w niewielkim stopniu, co umożliwia ich łatwą konserwację. 
Oknom tym nie szkodzi również wilgoć występująca np. w pomieszczeniach narażonych 
na wilgoć. Niska przewodność cieplna umożliwia uzyskanie doskonałych parametrów 
izolacji cieplnej. Komory profilu znajdujące się w oknach PVC jeszcze bardziej optymalizują 
parametry izolacji cieplnej.

Okno PVC KF 310 dostępne jest w dwóch różnych stylach wzorniczych:



OSŁONA ALUMINIOWA
OSŁONA ODPORNA NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE WE WSZYSTKICH 
WARIANTACH KOLORYSTYCZNYCH

Okna PVC Internorm dostępne są w najróżniejszych kształtach i wymiarach. I to niezależnie od tego, czy jest to okno jedno- 
czy wieloskrzydłowe, zastosowane jako drzwi balkonowe, przesuwne, podnoszono-przesuwne, przeszklenie stałe lub 
wielkopowierzchniowe. Szeroka paleta wzorów ramy i skrzydła pozwala na idealne dopasowanie okien do stylu Twojego domu. 

W przypadku umieszczenia osłony aluminiowej po zewnętrznej stronie okna PVC, możliwy jest dobór koloru jej powierzchni spośród 
licznych farb odpornych na warunki pogodowe. Przykładowo najmodniejsze są obecnie kolory stali szlachetnej lub dekory metaliczne. 
Jednak oprócz niezliczonych odcieni szarości także tonacje beżowe i brązowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Możliwe 
jest również połączenie z oknami drewniano-aluminiowymi z uwagi na podobną stylistykę zewnętrzną.

Okno PVC/aluminium KF 310 dostępne jest w dwóch różnych stylach wzorniczych:

 
Styl młodzieżowy, tradycyjne, klasyczne domy i eleganckie dworki – to właśnie ten 
styl architektoniczny. połączenie ponadczasowej klasyki i elegancji.

 
Prostoliniowe i kanciaste kształty tego okna doskonale pasują do budownictwa 
w nowym stylu. Dzięki dużym powierzchniom okiennym lub drzwiom 
balkonowym i tarasowym pomieszczenia są jasne, pełne światła i podkreślają 
architekturę mieszkania. 

 
Zaokrąglone krawędzie okna nadają pomieszczeniom harmonii i równowagi – są to 
typowe właściwości stylu wzorniczego home soft. Elementy stylistyczne, takie jak 
np. szprosy, podkreślają wystrój wnętrza i roztaczają wokół siebie przytulną aurę.  
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POCZWÓRNA OCHRONA  
W JEDNYM OKNIE
OKNO ZESPOLONE PVC/ALUMINIUM KV 350

Okna zespolone Internorm to wyjątkowy tego typu produkt dostępny na rynku. A to dlatego, że między szybami okna zamontowana 
jest ochrona przeciwsłoneczna i ochrona przed niechcianym wzrokiem, razem z perfekcyjną izolacją cieplną i dźwiękową tworzą one 
poczwórną ochronę zintegrowaną w jednym oknie.

OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
Do wyboru: żaluzja, plisa lub Duette®.  
Znajdują się one między szybami. Dzięki temu nie trzeba wykonywać 
żadnych dodatkowych prac montażowych. Zamknięta żaluzja zapewnia 
doskonałą osłonę przeciwsłoneczną, a ustawienie lameli pod kątem 
umożliwia dokładną regulację naświetlenia wnętrza.

Dzięki modułowi fotowoltaicznemu zacienienie I-tec zapewnia wydajną 
ochronę przeciwsłoneczną bez konieczności posiadania zewnętrznego 
źródła prądu.

OCHRONA PRZED ZAGLĄDANIEM DO ŚRODKA:
Żaluzja lub plisa ochroni Cię przed wzrokiem ciekawskich przechodniów. 
Jednak najlepszą ochronę przed niechcianym wzrokiem zapewnia plisa 
Duette®. Powłoka aluminiowa tej podwójnej plisy niemal nie przepuszcza 
światła, dając tym samym doskonałe zaciemnienie.

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA:
Nowy sześciokomorowy profil ramy zapewnia doskonałą izolację 
cieplną. To dzięki niemu okno zespolone PVC/aluminium KV 350 osiąga 
izolacyjność cieplną UW do 0,79 W/(m2K). 

IZOLACJA DŹWIĘKOWA
Jeżeli mieszkasz przy ruchliwej ulicy, na pewno docenisz okna 
dźwiękoszczelne. Okna zespolone to świetny wybór, jeżeli zależy Ci na 
doskonałym współczynniku izolacyjności dźwiękowej. Okno KV 350 
osiąga współczynnik izolacyjności dźwiękowej do 44 dB.



home pure

ambiente

KOMPLEKSOWA OCHRONA W OKNIE 
O WĄSKIM PROFILU

Nowoczesne okno zespolone KV 350 o wąskim profilu 
cechują cztery korzyści. A to dlatego, że obok doskonałej 
izolacji cieplnej i dźwiękowej, bezpośrednio w oknie 
zintegrowana jest również ochrona przeciwsłoneczna 
i ochrona przed niechcianym wzrokiem. Jest to korzystne 
nie tylko podczas czyszczenia, ponieważ szyby 
chronią żaluzje przed wiatrem, deszczem, śniegiem 
i zabrudzeniem. Już nie musisz rezygnować z ochrony 
przeciwsłonecznej podczas remontów lub w przypadku 
fasad, na których montaż rolet jest niemożliwy.

Poznaj KF 310 
w sposób interaktywny 
dzięki rzeczywistości 
rozszerzonej

WŁAŚCIWOŚCI
Izolacyjność cieplna do Uw = 0,79 W/(m2K)

Izolacja dźwiękowa do 44 dB

Bezpieczeństwo RC1N, RC2

Ryglowanie ukryte lub widoczne

Głębokość profilu 74 mm

Styl wzorniczy

Oszklenie

Zacienienie
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OKNO NA MIARĘ  
 NASZEGO  
 REMONTU

Długo nad tym myśleliśmy i podjęcie decyzji o wymianie 
okien nie przyszło nam łatwo. Jednak nasze koszty ener-
gii były już po tylu latach stosunkowo wysokie, w pokoju 
odczuć można było przewiew.  Przed rozpoczęciem re-
montu mieliśmy sporo wątpliwości. Musieliśmy się wy-
prowadzić, co wiązało się z zabraniem wszystkich rze-
czy z mieszkania i przeniesieniem się w inne miejsce na 
parę miesięcy.
Na szczęście już w  fazie planowania zapewniono nam 
świetne wsparcie i  kompetentnych doradców, którzy 
rozwiali nasze wątpliwości. Najwyżej oceniamy usługi na-
szego lokalnego partnera dystrybucyjnego Internorm. Był 
bardzo miły oraz kompetentny, przede wszystkim jednak 

zawsze dotrzymywał ustalonych terminów. Certyfikowani monterzy byli dla nas bardzo 
uprzejmi i kładli duży nacisk na czystość podczas wymiany okien. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni i możemy z czystym sumieniem polecić Internorm i wymianę okien. Po 
powrocie do domu bardzo się cieszyliśmy, a komfort naszego mieszkania zauważal-
nie wzrósł.

Andrea & Michael Lengauer

Okno zespolone PVC/aluminiumf KV 350

· Jeszcze lepsza izolacyjność cieplna do Uw = 0,79  W/(m2K)
· Izolacja dźwiękowa do 44 dB
·  Doskonałe podczas remontu:  Ochrona przeciwsłoneczna i przed zaglądaniem 

do środka zamontowana jest między szybami – nie są wymagane żadne 
zmiany konstrukcyjne. 



NOWOCZESNA PRZEMIANA

Dzięki dużym fasadom okiennym i drzwiom podnoszono-
przesuwnym do remontowanego domu wpada dużo 
więcej światła.

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA

Dzięki identycznej stylistyce osłony aluminiowej znajdującej się 
po stronie zewnętrznej, okno PVC/aluminium KF 310 można 
łączyć prawie ze wszystkimi modelami okien PVC/aluminium 
i drewniano-aluminiowych oraz ze wszystkimi oknami zespolonymi 
Internorm, jak np. KV 350. 

OKNO NA MIARĘ  
 NASZEGO  
 REMONTU
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  POZNAJ
 PRODUKTY
 INTERNORM 
W SPOSÓB 
INTERAKTYWNY

Dzięki aplikacji AR Internorm możecie poznać nasze 
produkty w sposób interaktywny. Aplikacja umożliwia 
obejrzenie naszych okien ze wszystkich stron, a także 
uzyskanie szczegółowych informacji o wysokiej 
jakości technologii, którą zastosowano w każdym 
z naszych okien. Zwróć uwagę na ikonkę AR 
Internorm – wszystkie produkty, które nią oznaczono 
można oglądać w rozszerzonej rzeczywistości. Skieruj 
aparat smartfonu na oznaczoną stronę katalogu – 
zobaczysz produkt w rozszerzonej rzeczywistości.

OTO CO NALEŻY ZROBIĆ:

Instalacja: Aplikacja AR Internorm dostępna jest do pobrania bezpłatnie zarówno na urządzenia iOS jak i Android w Sklepie Google 
Play i Apple App Store. Aplikację należy pobrać z danego sklepu.

Otwieranie: Aparat uruchomi się automatycznie po otwarciu aplikacji AR Internorm. Proszę potwierdzić.

Obsługa: Utrzymuj smartfon na rysunkach oznaczonych ikonką AR Internorm i daj się zadziwić.

Życzymy dużo przyjemności!

 

PRODUKTY INTERNORM DO OBEJRZENIA Z BLISKA

Nasze produkty można oczywiście obejrzeć także z bliska. Nasze okna i drzwi znajdziecie w pomieszczeniach wystawowych naszych 
partnerów dystrybucyjnych. Przyjdź, skorzystaj z usług kompetentnego doradztwa i poznaj nasze produkty z bliska.

Partnera dystrybucyjnego znajdziesz w łatwy sposób za pomocą wyszukiwarki na naszej stronie internetowej pod adresem 
www.internorm.com!

Z radością oczekujemy Państwa wizyty!



Wszystko przemawia za Internorm
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www.internorm.com.pl

ODDZIAŁY 
DYSTRYBUCYJNE 

POLSKA
IFTM Group Sp. z o.o.

Showroom Warszawa
ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa

Showroom Katowice
Ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
Tel: 32 730 35 82

KONTAKT:
Infolinia: 801 88 99 87
E-mail: biuro@internorm.com.pl


