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SUNTEM O ANTREPRIZĂ FAMILIALĂ PUTERNICĂ!

Internorm este o antrepriză familială deja de 85 de ani, care dintr-un atelier de 
lăcătuşerie a devenit cea mai mare marcă internaţională de ferestre.

Fabricile noastre din Traun, Sarleinsbach şi Lannach au produs până acum 
22 de milioane unităţi de uşi şi ferestre – 100 % „Made in Austria“. Antrepriza 
noastră familială este considerată de referinţă în întreaga Europa din momen-
tul naşterii ferestrelor din plastic şi până la inovaţiile high-tech şi high-design 
ale zilelor noastre. Dezvoltarea tehnologică continuă şi ideile noi, inovative ne 
fac lideri în profesie.

1.800 de colegi, specialişti ai noştri se dedică detaliilor în toată Europa cu  
pasiune şi ingeniozitate. Cu ajutorul celor peste 1.300 de parteneri distribui-
tori din 22 de ţări garantăm calitatea de lider de piaţă şi servicii excelente.

MARCA DE FEREASTRĂ NR. 1 
DIN EUROPA

GENERAŢIA A TREIA

(de la stânga la dreapta): 
Mag. Christian Klinger,  
Mag. Anette Klinger şi  

DI (FH) Stephan Kubinger MBA.

Toate acestea sunt argumente în favoarea Internorm. 
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studio home pure

Stiluri de design
Tendinţele arhitecturii

Stilul studiourmează o linie clară în designul său. 
Această lume avantgard, simplificată a formelor  
întrerupe legăturile cu tradiţia.
 

Home pure îndeplineşte cerinţele unui stil modern şi 
rectiliniu. Creează spaţii de locuit strălucitoare şi inundate 
de lumină.



STILURI DE DESIGN

home soft ambiente

FERESTRE ŞI UŞI PENTRU CASA VISURILOR DUMNEAVOASTRĂ
 

Arhitectura este la fel de multicoloră, ca şi oamenii, care trăiesc în aceste clădiri. Dar nu numai modul  

construcţiei determină stilul unei clădiri - ferestrele şi geamurile evidenţiază şi mai mult caracterul ei. 

Cu ajutorul ferestrelor şi uşilor Internorm puteţi realiza ideile Dumneavoastră. Pentru aceasta Internorm 

oferă soluţiile corespunzătoare. 

În scopul alegerii - dintre multitudinea de variaţii de formă, culoare şi material - soluţiei de fereastră şi uşă, 

care satisface pretenţiile Dumneavoastră referitoare la arhitectură, design şi confort, puteţi alege dintre 

stilurile de design Internorm de mai jos: studio, Home pure, Home soft şi ambiente.

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

Stilul ambiente se caracterizează prin forme tradiţionale 
- durabil clasice şi elegante. Compoziţia luxoasă oferă
confort familiar.

Home pure îndeplineşte cerinţele unui stil modern şi 
rectiliniu. Creează spaţii de locuit strălucitoare şi inundate 
de lumină.
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studio



studio 
IDEAL PENTRU CEI CARE 
CAUTĂ UNICITATEA 

Se consideră creator de trenduri şi este atras de 
noutăţile tehnice. Arhitectura directoare, formele 
clare şi designul reţinut atribuie locuinţei un aspect 
estetic, şi reflectă un stil de viaţă unic. Stilul ist 
„minimalist“ al locuinţei se concentrează asupra 
lucrurilor celor mai necesare, şi acordă spaţiu 
autorealizării. Reflectă un nivel de trai ridicat şi 
personalitate.

În cadrul filosofiei de mai sus, ferestrele Internorm 
studio corespund stilului locuinţei Dumneavoastră. 
Aripile care în general sunt montate în planul feres-
trei, pot fi integrate total în suprafeţele pereţilor. Pot 
fi comandate din material plastic, material plastic/
aluminiu şi lemn/aluminiu.

Lăsaţi-vă atras de priveliştile şi perspectivele exa-
minării stilului studio!

PROIECTANT:
Béres Attila
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Muchiile pronunţate ale ferestrelor studio, res-
pectiv canaturile montate în planul ferestrei se 
potrivesc perfect în structura clară a interiorului 
clădirii. Mânerele drepte, cu şilduri plate evidenţi-
ază excelent liniile clare.  

VEDERE DIN INTERIOR

Vitrajele fixe din fotografie asigură montare aproape fără 
toc chiar şi în partea interioară. Prin combinarea supra-
feţelor mari ale geamurilor, uşilor culisante cu ridicare şi 
prin modul de formare a colţurilor se realizează minunea 
arhitecturii moderne a geamurilor. 

montată în planul ferestrei

studio



VIZUALIZARE

SUPRAFEŢE INTERIOARE ŞI CULORI:

Ferestrele studio se caracterizează prin nuanţe de alb şi gri, precum şi vintage-look modern.  
Prin gama largă de culori, Internorm oferă multe posibilităţi de construcţie. Vă prezentăm  
doar un segment sumar al posibilităţilor. Veţi găsi mai multe culori de la pagina 120. 

MÂNERE

Mânerele Internorm discrete, cu muchii pronunţate se potrivesc perfect la liniatura dreaptă a ferestre-
lor. În pofida muchiilor ascuţite mânerele se potrivesc bine în palmă. Siguranţa mai mare este  
asigurată de mânere încuiabile şi Sekustik. Veţi găsi mai multe mânere de la pagina 119. 

Standard G80
şild plat

Mâner DallasStandard G80 Standard G80
încuiabil 

Mâner Secustik G80

Gri închisAlb

LEMN 
În culori standard lazurate  

şi de acoperire

LEMN 
în toate culorile RAL

MATERIAL PLASTIC / LEMN

Alb

FI501FI916 LA600

 
RAL1013 RAL7040

FI500

FI509FI504 EI705 EI701
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Ferestrele studio s-au simplificat la elementele cele mai 
importante. Ramele simple, montate în planul ferestrei 
au devenit elementele design-ului, şi evidenţiază arhi-
tectura neconvenţională.  

VEDERE DIN EXTERIOR

Ramele dispar total în zidărie, iar suprafeţele mari ale 
geamurilor se evidenţiază şi mai mult. Dimensiunile XL 
permit realizarea clădirii visurilor Dumneavoastră. 

montată în planul ferestrei

studio



VIZUALIZARE

VEDERE DIN EXTERIOR

SUPRAFEŢE EXTERIOARE ŞI CULORI:

Stilul studio este dominat de eleganţa nuanţelor gri. Gama de culori se extinde de la culoarea oţelului, 
prin gri clar, moale până la antracitul preferat. Trebuie să vă confruntaţi cu dificultatea alegerii. Veţi 
găsi mai multe culori de la pagina 120. 

Alb

NVELIŞ DIN ALUMINIU 

în culori metalice 

şi numeroase culori RAL

ÎNVELIŞ DIN ALUMINIU 
în culori  

rezistente la intemperii

MATERIAL PLASTIC

Alb

FI501FI916 LA600

 
RAL1013 RAL7040

FI500

FI509FI504 EI705 EI701

Ferestre cu 
canaturi cuplate

Plasă contra 
insectelor

Rulou exteriorRaffstore
cu sau fără dirijarea luminii

UMBRIRE ŞI PLASE CONTRA INSECTELOR

Diferitele poziţii ale lamelelor raffstore atribuie faţadei pasiune şi palpitaţie. Prin I-tec SmartWindow 
elementele de umbrire pot fi comandate prin tableta sau telefon smartphone. 
Elementele de umbrire I-tec, care la ferestrele cu canaturi cuplate sunt comercializate împreună cu 
jaluzea încorporată, pot fi comandate printr-o aplicaţie. 
Veţi găsi mai multe informaţii despre umbrire şi plase contra insectelor de la pagina 114. 
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studio

Dimensiuni mm

Adâncime de montare

Lăţime vizibilă toc/canat

Lăţime vizibilă, dispozitiv de siguranţă (2 canaturi)

Lăţime vizibilă, traversă toc(2 canaturi)

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB) (dB

Izolare termică (W/m2K)

LIGHT/SOLAR+acoperire

Cea mai bună valoare 

Tipuri de deschideri

Fixă

Batantă şi oscilobatantă

Oscilantă

Ferestre culisante

Uşi încuiabile

Uşi culisante

Uşi cu prag

Uşi batante spre exterior

Garnituri de etanşare

Număr

Culoarea garniturii limitatoare externe

MATERIAL PLASTIC

3

gri deschis

90

89

100

154

ascunsă

RC1, RC2

35 – 43

KF 405

Uw = 0,71 / 0,78
Uw = 0,63

✗

✗

✗

  

✗

 

✗

 

3

gri deschis

68

98

100

154

ascunsă

RC1, RC2

35 – 43

KF 220

Uw = 0,74 / 0,81
Uw = 0,67

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

 



FĂRĂ CONCURENŢĂ

MATERIAL PLASTIC/ALUMINIU

3

negru

71

98

100

154

ascunsă

RC1, RC2

35 – 43

KF 220

Uw = 0,81 / 0,81
Uw = 0,63

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

3

negru

93

118

144

198

ascunsă

RC1, RC2

39 – 45

KV 440

Uw = 0,78 / 0,85
Uw = 0,64

✗

✗

✗

  

 

 

✗

 

3

negru

93

113

133

187

ascunsă

RC1, RC2

34 – 45

KF 410

Uw = 0,71 / 0,78
Uw = 0,62

✗

✗

✗

  

 

 

✗

 

3

negru

93

80

117

139

integrată în întregime

RC2

35 – 46

KF 500

Uw = 0,69 / 0,76
Uw = 0,61

✗

✗

✗

✗ 

 

✗

✗

 

3

negru

93

89

100

154

ascunsă

RC1, RC2

35 – 43

KF 405

Uw = 0,71 / 0,78
Uw = 0,63

✗

✗

✗

  

✗

 

✗

 



NOU

LEMN/ALUMINIU

3

negru

85

114

134

173

ascunsă

RC2

33 – 46

HF 310

Uw = 0,69 / 0,77
Uw = 0,62

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

3

negru

85

114

134

173

ascunsă

RC2

41 – 47

HV 350

Uw = 0,95 / n.v.
Uw = 0,60

✗

✗

✗

  

 

 

✗

3

negru

85

108

123

173

ascunsă

–

33 – 46

HF 410

Uw = 0,70 / 0,78
Uw = 0,64

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗



studio
Stilul studio urmează o linie clară în designul său. 
Aceasta lume avantgardista, a formelor simplificate, 
intrerupe legaturile cu traditia.
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CLĂDIRE ÎN NEGRU-ALB

Albul strălucitor al faţadei este contrapunctul ramelor 
de ferestre închise - combinat cu suprafeţele 

mari ale geamurilor, amplasate în mod conştient.

Casă familială (Austria): Fereastră HF 310, uşă de intrare HT 410

studio



INSPIRAŢIE
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KF 220 FERESTRE DIN PLASTIC & PLASTIC/ALUMINIU

studio

KF 220
La KF 220 canaturile inovative fac impresia unor geamuri fixe - acestea sunt totuşi batante. Indiferent dacă 
este vorba de o fereastră clasică albă sau de una cu înveliş din aluminiu, rama îngustă, cu muchii pronunţate 
evidenţiază arhitectura clară a ferestrei studio. Prin tencuirea tocului pe trei laturi puteţi realiza arhitectura visată 
a ferestrei aproape fără toc. Prin lipirea perimetrala a sticlei, vitrajul I-tec asigură stabilitate, izolare termică şi 
siguranţă excelentă. 

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC1, RC2

până la 43

Uw = până la 0,67

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

68/71

Stil de design studio



 KF 405 FERESTRE DIN PLASTIC & PLASTIC/ALUMINIU

FEREASTRĂ studio

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC1, RC2

până la 43

Uw = până la 0,63

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

90/93 

KF 405
La KF 405 canaturile inovative fac impresia unor geamuri fixe - acestea sunt totuşi batante. Indiferent că este 
vorba de o fereastră clasică albă sau de una cu înveliş din aluminiu, rama îngustă, cu muchii pronunţate evi-
denţiază arhitectura clară a ferestrei studio. Prin tencuirea tocului pe trei laturi puteţi realiza arhitectura visată 
a ferestrei aproape fără toc. Prin lipirea perimetrala a sticlei, vitrajul I-tec asigură stabilitate, izolare termică şi 
siguranţă excelentă.
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KF 410 FEREASTRĂ DIN PLASTIC/ALUMINIU  KF 500 FEREASTRĂ DIN PLASTIC/ALUMINIU

studio

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,62

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

93

KF 410
Tranziţia de la toc la canaturi în plan întregeşte fereastra KF 410. Dacă tocul va fi tencuit din exterior pe trei 
laturi, rămâne vizibilă doar rama îngustă, cu muchii pronunţate. Datorită tehnologiei de izolare nouă, numită I-tec 
Insulation, izolarea ramei se realizează fără goluri, astfel izolarea termică se îmbunătăţeşte substanţial. În privinţa 
aerisirii, ventilaţia I-tec înseamnă un progres tehnologic. Sistemul de ventilare montat în ramă asigură aerul  
proaspăt timp de 24 de ore, menţinând astfel climatul perfect al încăperii.  



 KF 500 FEREASTRĂ DIN PLASTIC/ALUMINIU

FEREASTRĂ studio

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

integrată în întregime

RC2

până la 46

Uw = până la 0,61

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

93 

KF 500
KF 500 leagă designul inovativ cu know-how-ul tehnic. Datorită opticii geamului, canatul nu se observă din 
exterior, şi nici nu poate fi deosebit de la un vitraj fix. În acest canat este montată feroneria revoluţionară I-tec, 
care face aproape imposibilă scoaterea canatului - tehnologie fără concurenţă. Cu ocazia închiderii, elementele 
de închidere pătrund din toate părţile în interiorul tocului, ceea ce asigură această protecţie maximă împotriva 
efracţiei. În caz de solicitare, KF 500 poate fi comandat şi cu ventilaţia I-tec montată în interiorul ramei. 
 



22 I 23  

studio

KV 440 FERESTRE CU CANATURI CUPLATE DIN PLASTIC/ALUMINIU

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,64

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

93

KV 440
Pe lângă designul cu montare în plan, fereastra cu canaturi cuplate asigură şi un confort perfect. Elementul de 
umbrire este montat între geamuri, ceea ce îl protejează de murdărire, totodată asigură şi intimitatea locuinţei. 
Să uităm deci curăţarea individuală greoaie a lamelelor. Umbrirea I-tec are multe avantaje şi în domeniul mani-
pulării. Umbrirea poate fi actionata fără sursă electrică exterioară, datorită elementul solar şi acumulatorului. Prin 
I-tec SmartWindow elementele de umbrire pot fi comandate prin tableta sau prin telefon smartphone. 



FEREASTRĂ studio

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 47

Uw = până la 0,60

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 

HV 350
În acest tip de fereastră montată în plan a fost integrată umbrirea, iar datorită izolaţiei termice şi fonice excelente 
asigură patru feluri de protecţie. Jaluzelele, pliseurile sau Duette® sunt montate intre foile de sticla, astfel sunt 
ferite de murdărire.  Datorită elementului solar şi al acumulatorului, umbrirea I-tec nu necesită sursă exterioară 
de electricitate. Funcţiile automate montate, cum ar fi recunoaşterea zilei/nopţii sau protecţia inteligentă împot-
riva supraîncălzirii, pot fi activate simplu. Prin I-tec SmartWindow elementele de umbrire pot fi comandate prin 
tableta sau telefon smartphone. 

 HV 350 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU CU CANATURI CUPLATEKV 440 FERESTRE CU CANATURI CUPLATE DIN PLASTIC/ALUMINIU
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studio

HF 310 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 46

Uw = până la 0,62

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 

HF 310
Lemn, aluminiu, şi între ele spumă termoizolantă - compoziţie consacrată succesului. Tipul HF 310 devine ab-
solut clasic printre ferestrele de lemn/aluminiu, datorită valorilor excelente ale izolaţiei termice, lemnului frumos, 
natural, înnobilat cu lazuri decente, şi învelişului exterior din aluminiu, rezistent la intemperii. Învelişul exterior 
din aluminiu, montat în planul ferestrei, permite combinarea lui HF 310 cu cea de tip KF 410 de plastic/aluminiu. 
Prin lipirea perimetrală continuă a geamurilor (vitrajul I-tec) asigură stabilitate şi siguranţă excelentă împotriva 
efracţiei. Trei izolaţii perimetrale protejează părţile interioare împotriva umezelii. 



FEREASTRĂ studio

HF 310 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU  HF 410 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU

HF 410
Materialele şi culorile uniforme ale elementelor interioare evidenţiază stilul Dumneavoastră minimalist, şi reliefea-
ză piesele unicat, speciale. HF 410 se potriveşte perfect la mobila Dumneavoastră. Diferitele culori şi tipuri de 
lemn oferă nenumărate posibilităţi pentru crearea coloristicii unicate a spaţiilor interioare. Stejarul gri se potriveş-
te locuinţelor moderne, cu liniatură clară, cu materiale simple şi coloristică reţinută. Confecţionate la dimensiuni 
unicat, geamurile batante şi fixe pot asigura suprafeţe extinse. 

Feronerie

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

până la 46

Uw = până la 0,64

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85

NOU
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CUBURI ORDONATE

Cuburile sunt orientate spre sud, şi formează spaţii  

interioare şi exterioare ordonate, grandioase. 

 Transparenţa este asigurată de suprafeţele mari ale geamurilor.

Casă familială (Austria): Fereastră KF 500, uşă de intrare AT 410

studio



INSPIRAŢIE
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home pure



home pure 
IDEAL PENTRU ADEPŢII  
PURISMULUI

Conştiinţa de stil şi bunul gust sunt importante 
pentru Dumneavoastră. Apreciaţi exclusivitatea şi 
estetica clară. Camerele luminoase, însorite asigură 
spaţii plăcute pentru Dumneavoastră şi pentru 
familie.
 
Formele drepte, cu contururi accentuate şi  
designul modern subliniază arhitectura clădirii. 
Stilul Dumneavoastră de viaţă este caracterizat  
de înaltă conştientizare a calităţii şi a designului.

Arta bunului gust se reflectă şi prin ferestre. Feres-
trele cu muchii pronunţate, linii drepte se potrivesc 
perfect în locuinţele puriste.
 
Pot fi comandate din material plastic, material  
plastic/aluminiu şi lemn/aluminiu.

Lăsaţi-vă atras de priveliştile şi perspectivele  
examinării stilului home pure!
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Canaturile cu muchii pronunţate ale ferestrelor home 
pure se potrivesc perfect în aspectul clar al spaţiilor 
interioare. Mânerele simple accentuează arhitectura 
clara. Stilul de linie dreaptă a spaţiilor de locuit  
se reflectă asupra întregii clădiri.

VEDERE DIN INTERIOR

Stilul home pure se caracterizează prin geamuri cu supra-
feţe mari. Combinând cu vitraj fix, se introduce şi mai 
multă lumină în spaţiile interioare, acestea devenind şi mai 
luminoase şi prietenoase. Dumneavoastră realizaţi spaţii 
mai multe cu ajutorul uşilor culisante, care leagă interiorul 
cu exteriorul, şi dau impresia unor spaţii şi mai mari. 

home pure



VIZUALIZARE

SUPRAFEŢE ŞI CULORI INTERIOARE

Culorile deschise şi naturale asigură intimitatea locuinţei. Culorile interioare ale ferestrelor din plastic/
aluminiu şi lemn/aluminiu sunt în perfectă armonie, astfel cele două materiale pot fi combinate exce-
lent. Astfel de exemplu materialul plastic în baie, lemnul în camera de locuit. Vă prezentăm o mică 
parte a ofertei - veţi găsi mai multe culori de la pagina 120. 
 

MÂNERE

La Internorm veţi găsi mânere cu muchii pronunţate sau rotunjite, care se potrivesc la designul drept 
al ferestrelor. Prin mecanismul lor de închidere protejată ca marcă înregistrată, mânerele încuiabile, 
respectiv cele Secustik asigură securitatea excelentă a locuinţei. 
 Veţi găsi mai multe mânere de la pagina 119. 

Mâner DallasStandard G80 Standard G80
încuiabil 

Mâner Secustik G80

Gri închisAlb

LEMN 
standard lazurate

LEMN 
în toate culorile RAL

MATERIAL PLASTIC / LEMN

Alb

 
RAL1013 RAL7040

LA602FI502

FI505FI503FI501FI916

ES800 EI703

Mâner Amsterdam
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Ferestrele home pure evidenţiază liniatura clară a 
faţadei. Tocurile şi canaturile moderne, cu muchii pro-
nunţate formează colţuri şi muchii, evidenţiind şi mai 
mult arhitectura caracterizată prin linii drepte. Trei laturi 
ale ferestrelor home pure pot fi acoperite în perete. 

VEDERE DIN EXTERIOR

O parte însemnată a ferestrelor Internorm home pure 
pot fi acoperite în zidărie pe trei laturi, prezentând astfel 
aspectul vitrajului fix. Dar totodată sunt foarte apreciate în 
cazul ferestrelor de tip home pure şi cele cu montaj tra-
diţional, cu toc vizibil. Designul în trepte al tocului şi ramei 
se potriveşte excelent cu stilul arhitectural rectiliniu.

home pure



VIZUALIZARE

SUPRAFEŢE ŞI CULORI EXTERIOARE

Culoarea gri evidenţiază alte culori, şi de exemplu combinaţia albă-gri a faţadei străluceşte şi mai mult. 
 Din acest motiv ferestrele home pure sunt adeseori preferate în culoarea gri. Rămânând în fond, atrag 
atenţia prin suprafeţele mari ale vitrajului. Veţi găsi mai multe culori de la pagina 120. 

UMBRIRE ŞI PLASE CONTRA INSECTELOR

Combinaţia dintre raffstore şi jaluzea oferă posibilităţi multiple. În partea sudică, spre grădină sau 
terasă, lamelele raffstore asigură un aspect prietenos şi atrăgător casei. 
 În partea nordică însă o jaluzea protejează de vânt, viscol şi privelişti nedorite. Veţi găsi mai multe 
informaţii despre umbrire şi plase contra insectelor de la pagina 114. 
 

Alb

Înveliş din aluminiu 

în culori metalice 

şi numeroase culori RAL

ÎNVELIŞ DIN ALUMINIU 
în culori rezistente  

la intemperii

MATERIAL PLASTIC

Ferestre cu 
canaturi cuplate

Plasă contra 
insectelor

Rulou exteriorRaffstore
cu sau fără dirijarea luminii

M916 EL01 EL02

HM716

HM735 HM906HM113

HFM02 HFM03 HM817
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Dimensiuni mm

Adâncime de montare

Lăţime vizibilă toc/canat

Lăţime vizibilă, dispozitiv de siguranţă (2 canaturi)

Lăţime vizibilă, traversă toc (2 canaturi)

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB) (dB

Izolare termică (W/m2K)

LIGHT/SOLAR+acoperire

Valoare cea mai bună 

Tipuri de deschideri

Fixă

Batantă şi oscilobatantă

Oscilantă

Ferestre culisante

Uşi încuiabile

Uşi culisante

Uşi cu prag

Uşi batante spre exterior

Garnituri de etanşare

Număr

Culoarea garniturii limitatoare externe

MATERIAL PLASTIC

3

gri deschis

90

80

117

139

integrată în întregime

RC2

35 – 46

KF 500

Uw = 0,69 / 0,76

Uw = 0,61

✗

✗

✗

✗

 

✗

✗

 

home pure

3

gri deschis

90

113

133

187

ascunsă

RC1, RC2

34 – 45

KF 410

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,62

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗



FĂRĂ CONCURENŢĂ

MATERIAL PLASTIC/ALUMINIU

3

negru

71

97

119

170

vizibilă

RC1, RC2

34 – 45

KF 200

Uw = 0,96 / 1,0

Uw = 0,74

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

 

3

negru

93

118

144

198

ascunsă

RC1, RC2

39 – 45

KV 440

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,64

✗

✗

✗

  

 

 

✗

 

3

negru

93

113

133

187

ascunsă

RC1, RC2

34 – 45

KF 410

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,62

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

3

negru

93

80

117

139

integrată în întregime

RC2

35 – 46

KF 500

Uw = 0,69 / 0,76

Uw = 0,61

✗

✗

✗

✗ 

 

✗

✗

 



NOU

LEMN/ALUMINIU

3

negru

85

114

134

173

ascunsă

RC2

33 – 46

HF 210 

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,67

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

3

negru

85

108

123

173

ascunsă

–

33 – 46

HF 410

Uw = 0,70 / 0,78

Uw = 0,64

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

3

negru

85

114

134

173

ascunsă

RC2

33 – 46

HF 310

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

3

negru

85

114

134

173

ascunsă

RC2

41 – 47

HV 350

Uw = 0,96 / n.v.

Uw = 0,60

✗

✗

✗

  

 

 

✗



home pure
Home pure îndeplineşte cerinţele unui  
stil modern şi rectiliniu. Creează spaţii  
luminoase.



home pure
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 UŞURINŢĂ MASIVĂ

Decalate şi totuşi ordonate, nivelul superior pluteşte peste cel inferior 

 - apare suplu în pofida modului de construcţie masiv. Elementele  

de colţ amplasate conştient permit diferite privelişti.

Casă familială (Austria): Fereastră HF 310; uşă de intrare AT 400



INSPIRAŢIE
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KF 200 FEREASTRĂ DIN PLASTIC/ALUMINIU

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

vizibilă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,74

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

71

KF 200
Datorită adâncimii de montare de 71 mm, KF 200 este considerată fereastra cea mai îngustă de pe piaţă.  
Învelişul exterior din aluminiu are muchii pronunţate şi drepte, şi este livrabilă în numeroase culori.  
Vitrajul I-tec asigură stabilitatea perfectă, siguranţa împotriva efracţiei, respectiv izolarea termică şi fonică. 
În acest caz lipirea geamurilor şi tocului se realizează continuu. Această tehnologie inovativă - ca şi în cazul 
celorlalte ferestre Internorm - este asigurată la varianta standard. 

home pure



 KF 410 FEREASTRĂ DIN PLASTIC/ALUMINIU

FEREASTRĂ home pure

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,62

CARACTERISTICI

90/93

KF 410
Din material plastic clasic alb, sau cu înveliş rezistent la intemperii din aluminiu - alegând fereastra KF 410, 
totdeauna veţi lua o decizie bună. Designul cu muchiile pronunţate ale canaturilor şi tocurilor a fost proiectat 
pentru clădirile de stil home pure. Datorită tehnologiei noi de izolare I-tec Insulation, tocul este izolat continuu, 
iar izolarea termică este mult îmbunătăţită. La cerere se livrează cu ventilaţie I-tec. Acest sistem inovativ de 
ventilare asigură aerul proaspăt timp de 24 de ore, asigurând astfel climatul perfect al încăperii. 
 

Adâncime de montare
(mm)
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KF 500 FEREASTRĂ DIN PLASTIC/ALUMINIU  KV 440 FERESTRE CU CANATURI CUPLATE DIN PLASTIC/ALUMINIU

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

integrată în întregime

RC2

până la 46

Uw = până la 0,61

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

90/93 

KF 500
Numai în ferestrele KF 500 se regăsesc aşa de multe know-how-uri tehnice. Pe lângă Vitrajul I-tec, la care 
geamurile sunt lipite în toc fără goluri, modelul standard al ferestrei KF 500 posedă deja Feroneria I-tec, care 
momentan nu are concurenţă. 
Cu ocazia închiderii, elementele de închidere pătrund din toate părţile în interiorul tocului, ceea ce asigură 
această protecţie maximă împotriva efracţiei. În caz de solicitare, KF 500 poate fi comandat şi cu ventilaţia I-tec 
montată în interiorul ramei. Astfel toate încăperile pot fi aerisite conform necesităţilor. 

home pure



 KV 440 FERESTRE CU CANATURI CUPLATE DIN PLASTIC/ALUMINIU

FEREASTRĂ home pure

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,64

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

93

KV 440
Pe lângă umbrire mai multă lumină? În cazul lui KV 440 aceasta nu este o contradicţie. În cazul acestei feres-
tre plane, umbrirea - şi implicit protecţia intimităţii - este montată printre geamuri, asigurând patru tipuri de 
protecţie, cu valorile cele mai bune ale izolării termice şi fonice. Pe lângă jaluzea şi pliseu, Duette® cu cusătură 
densă asigură o umbrire perfectă. Datorită modulului cu element solar, umbrirea I-tec poate fi utilizată fără sursă 
electrică exterioară. Prin I-tec SmartWindow elementele de umbrire pot fi comandate prin tableta sau telefon 
smartphone.
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LINII CLARE

În urma logicii structurate şi ordonate,  

ferestrele sunt aranjate într-un cub simplu,  

prezentând un aspect pasionant.

Casă familială (Austria): Ferestre HF 310

home pure



INSPIRAŢIE
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HF 210 FERESTRE LEMN/ALUMINIU

HF 210
Puteţi uita vopsirea ferestrelor - deoarece datorită învelişului din aluminiu, lemnul este protejat de intemperiile 
vremii. Profilurile cu muchii pronunţate din aluminiu ale tocului şi ramei sunt livrate în multe culori, oferind astfel 
nenumărate posibilităţi pentru formarea faţadei. Vitrajul I-tec asigură stabilitate, siguranţă împotriva efracţiei, 
respectiv izolare termică şi fonică excelentă - prin lipirea perimetrală a geamurilor. Feroneria ascunsă pe partea 
interioară a ferestrei HF 210 asigură frumuseţea netulburată a suprafeţelor din lemn. 

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 46

Uw = până la 0,67

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 

home pure



 HF 310 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU

FEREASTRĂ home pure

HF 310
HF 310 nu numai prin suprafaţa interioară din lemn se îngrijeşte de un confort mai mare. Spuma termoizolantă 
excelentă, care se află între lemnul interior şi învelişul exterior din aluminiu cu muchii pronunţate asigură izola-
rea termică excelentă. Prin lipirea perimetrală continuă a geamurilor, HF 310 devine stabilă şi sigură împotriva 
efracţiei. Cele trei garnituri de etanşare împiedică scurgerea apei pe suprafeţele din lemn. 

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 46

Uw = până la 0,62

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 
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HF 410 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU

HF 410
Ferestrele şi suprafeţele mari de geam sunt elementele importante ale locuinţei Dumneavoastră. În vederea  
realizării unui aspect armonios, un rol important are alegerea materialului şi culorii pardoselii şi a mobilierului - 
cu acestea realizaţi ambientul privat. Combinaţia rafinată a culorilor realizează o trecere frumoasă între mobilier, 
ferestre şi pardoseală, asigurând astfel o atmosferă specială locuinţei. Prin sortimentul bogat de culori şi mate-
rial lemnos, noua fereastră din lemn/aluminiu HF 410 asigură nenumărate posibilităţi pentru designul spaţiului de 
locuit. 

home pure

Feronerie

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

până la 46

Uw = până la 0,64

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85

NOU



 HV 350 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU CU CANATURI CUPLATE

FEREASTRĂ home pure

HV 350
Montarea plană a ramei şi tocului, respectiv umbrirea instalată între geamuri reprezintă soluţii optime pentru  
HV 350. Jaluzelele, pliseurile sau Duette® sunt montate printre geamuri, astfel sunt ferite de murdărire. 
În cazul acestei ferestre plane, umbrirea - şi implicit protecţia intimităţii - este montată printre geamuri, asi-
gurând patru tipuri de protecţie.  Umbrirea I-tec funcţionează numai de la elementul solar, şi oferă multe alte 
funcţii utile. Actionarea I-tec prin Smart Window asigură o funcţionare comodă.

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 47

Uw = până la 0,60

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 
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home soft



home soft 
IDEAL PENTRU CEI CU 
VOCAŢIE

Locuinţa Dumneavoastră reflectă armonie şi căldură. 

Din nenumărate elemente constructive formează un 

spaţiu de locuit confortabil, plăcut. Pune un accent 

deosebit pe calitatea vieţii şi confortului alintător. 

Locuinţa este considerată ca un refugiu în viaţa de zi 

cu zi.

Formele rotunjite ale ferestrelor home soft îndeplinesc 

perfect solicitările unui cămin armonios. 

 

Tocurile şi ramele cu muchii rotunjite se potrivesc în 

toate locurile. 

Pot fi comandate din material plastic, material plastic/

aluminiu şi lemn/aluminiu. 

 

Lăsaţi-vă atras de priveliştile şi perspectivele interes-

ante ale stilului home soft! 
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Armonie şi estetică într-o perfectă concordanţă - asigu-
rată de muchiile rotunjite ale baghetelor de montaj şi 
canaturilor ferestrelor home soft.
Mânerele frumoase, rotunjite evidenţiază şi mai mult 
aspectul plăcut. 

VEDERE DIN INTERIOR

Se pot realiza spaţii clare, luminoase prin înşirarea mai 
multor ferestre home soft. Ferestre din mai multe părţi, de 
dimensiuni diferite sau cu 2 canaturi - depind de cerinţele 
încăperii. 

home pure



VIZUALIZARE

SUPRAFEŢE ŞI CULORI INTERIOARE

Pe lângă albul clasic, culorile cele mai preferate ale stilului home soft sunt cele de lemn, respectiv 
foliile de lemn pe suprafeţe din plastic. Realizează o atmosferă caldă, intimă, şi întotdeauna reflectă 
o senzaţie prietenoasă, plăcută. În prezent este modă stejarul decor, datorită aspectului natural, mo-
dern. Veţi găsi mai multe culori de la pagina 120. 

MÂNERE

Mânerele rotunjite din aluminiu sau metal sunt elegante nu numai pe suprafeţele din lemn. Formele 
rotunjite ale mânerelor formează o armonie cu muchiile rotunjite ale canaturilor ferestrelor. Acestea  
se potrivesc perfect în mână. Veţi găsi mai multe mânere de la pagina 119. 

Alb

LEMN 
în toate culorile RAL, respectiv lazura şi 

de acoperire în culori standard

DECOR PLASTIC 
Folii de decor pentru suprafeţele din 

plastic în numeroase culori

MATERIAL PLASTIC / LEMN

FI501FI916

Stejar auriuOregon-Decor

FI502

FI508

FI506

LA601 LA603 EI700

Standard 
Aluminiu natural

Mâner decorativ 
din oţel F9

Mâner decorativ 
Athinai 

Mâner decorativ 
Bruxelles 

Mâner decorativ 
Amsterdam
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Tocurile şi canaturile ferestrelor home soft sunt decala-
te în plan. Împreună cu muchiile rotunjite asigură un 
aspect plăcut. Ferestrele înzestrate cu umbrire şi pro-
tecţia intimităţii sunt confecţionate în varianta de mon-
tare în plan, şi pot fi ingropate în faţadă pe trei laturi.

 

VEDERE DIN EXTERIOR

Ferestrele home soft sunt montate în mod conştient cu 
rame vizibile. Baghetele de divizare integrate sau lipite 
asigură noi posibilităţi pentru structurarea individuală a 
ferestrei. 

home pure



HFM21

VIZUALIZARE

SUPRAFEŢE ŞI CULORI EXTERIOARE

La ferestrele home soft albul este culoarea clasică. Elegant, luminos şi prietenos. Datorită învelişului 
din aluminiu, şi acest tip de fereastră poate fi comandat în diferite culori. 
 Cu ajutorul unor elemente gri, maro sau chiar verde putem evidenţia fereastra în cadrul faţadei. 
 Veţi găsi mai multe variaţii de culori de la pagina 120. 
 

UMBRIRE ŞI PLASE CONTRA INSECTELOR

Pe lângă umbrirea eficientă, jaluzelele asigură şi izolare termică şi de siguranţă. Vara jaluzelele apără 
de razele directe ale soarelui şi împiedică încălzirea încăperilor fără întunecarea completă a acestora. 
 

Alb

ÎNVELIŞ DIN ALUMINIU 
în culori de decor lemn structurat

ÎNVELIŞ DIN ALUMINIU 
în numeroase culori

MATERIAL PLASTIC

Ferestre cu 
canaturi cuplate

Plasă contra 
insectelor

Rulou exteriorRaffstore
cu sau fără dirijarea luminii

HM735

HDS07HDS03
HDH14 

maro deschis

M916 HFM02

HM304 HM605 HM803
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Izolare termică (W/m2K)

LIGHT/SOLAR+acoperire

Valoare cea mai bună 

MATERIAL PLASTIC

home pure

KF 410

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,62

KF 200

Uw = 0,96 / 1,0

Uw = 0,74

Garnituri de etanşare

Număr

Culoarea garniturii limitatoare externe

3

gri deschis

3

gri deschis

3

gri deschis

Dimensiuni mm

Adâncime de montare

Lăţime vizibilă toc/canat

Lăţime vizibilă, dispozitiv de siguranţă (2 canaturi)

Lăţime vizibilă, traversă toc(2 canaturi)

90

113

133

187

68

97

119

170

80

108

119

170

Feronerie ascunsăvizibilă vizibilă

Siguranţă RC1, RC2RC1, RC2 RC1, RC2

Izolare fonică (dB) (dB 34 – 4534 – 45 34 – 46

KF 300

Uw = 0,90 / 0,97

Uw = 0,67

Tipuri de deschideri

Fixă

Batantă şi oscilobatantă

Oscilantă

Fereastră culisantă

Uşi încuiabile

Uşi culisante

Uşi cu prag

Uşi batante spre exterior

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Baghetele decorative

Baghetele decorative lipite şi integrate  

de diferite lăţimi
✗✗ ✗



MATERIAL PLASTIC/ALUMINIU

KF 200

Uw = 0,96 / 1,0

Uw = 0,74

KV 440

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,64

KF 300

Uw = 0,90 / 0,97

Uw = 0,67

KF 410

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,62

3

negru

3

negru

3

negru

3

negru

71

97

119

170

93

118

144

198

83

108

119

170

93

113

133

187

vizibilă ascunsăvizibilă ascunsă

RC1, RC2 RC1, RC2RC1, RC2 RC1, RC2

34 – 45 39 – 4534 – 46 34 – 45

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

  

 

 

✗

 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ ✗✗ ✗



NOU

LEMN/ALUMINIU

HF 210 

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,67

HF 410

Uw = 0,70 / 0,78

Uw = 0,64

HF 310

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

HV 350

Uw = 0,96 / n.v.

Uw = 0,60

3

negru

3

negru

3

negru

3

negru

85

114

134

173

85

108

123

173

85

114

134

173

85

114

134

173

ascunsă ascunsăascunsă ascunsă

RC2 –RC2 RC2

33 – 46 33 – 4633 – 46 41 – 47

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

  

 

 

✗

✗ ✗✗ ✗



home soft

home soft
Ferestrele home soft sunt simpatice, 
confortabile şi oferă multiple opţiuni  
de design - de la elegant la jucăuş.



56 I 57  

home soft

MEDITERANEAN MODERN

Stil de construcţie toscan clasic, 

combinat cu ferestre de dimensiunea unei camere,  

realizând astfel spaţii care înoată în lumină.

Casă familială (Austria): Fereastră KF 410, uşă de intrare AT 200



INSPIRAŢIE
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KF 200 FERESTRE DIN PLASTIC & PLASTIC/ALUMINIU

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

vizibilă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,74

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

68/71

KF 200
Canaturile şi tocurile rotunjite se asortează perfect cu stilul home soft. Învelişul exterior din aluminiu este  
oferit în multe culori. Fereastra albă din plastic este în continuare cea mai preferată. Datorită adâncimii  
de montare de 68/71 mm KF 200 este considerat într-adevăr suplu. Vitrajul I-tec, deci lipirea perimetrală  
continuă a geamurilor se îngrijeşte de stabilitatea excelentă, siguranţa împotriva efracţiei, respectiv izolarea 
termică şi fonică. 
 

home soft



 KF 300 FERESTRE DIN PLASTIC & PLASTIC/ALUMINIU

Fereastră HOME SOFT

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

vizibilă

RC1, RC2

până la 46

Uw = până la 0,67

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

80/83

KF 300
Cu peste 2,3 milioane ferestre vândute, KF 300 din plastic, respectiv plastic/aluminiu este fereastra Internorm 
care şi-a demonstrat cel mai mult calităţile. Izolarea termică excelentă şi lipirea perimetrală a geamurilor sunt 
motive convingătoare. Designul armonios al canaturilor şi tocurilor rotunjite este impresionant în orice încăpere. 
Pe lângă modelul cu înveliş exterior din aluminiu, KF 300 este livrat în plastic alb clasic. Trei garnituri de etanşare 
perimetrale protejează partea interioară de umezeală, şi îmbunătăţeşte şi mai mult izolarea termică şi fonică. 
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KF 410 FERESTRE DIN PLASTIC & PLASTIC/ALUMINIU  KV 440 FERESTRE CU CANATURI CUPLATE DIN PLASTIC/ALUMINIU

home soft

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,62

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

90/93

KF 410
Aceste ferestre albe din plastic sunt clasicele stilului home soft. Pot fi comandate cu înveliş din aluminiu în 
numeroase culori. Cu noua tehnologie de izolare - I-tec Insulation - tocul este izolat continuu, ceea ce îm-
bunătăţeşte în mod semnificativ izolarea termică. La cerere, în fereastra Internorm KF 410 poate fi montată  
şi sistemul de ventilare I-tec. Acest sistem de ventilare asigură aerul proaspăt în cele 24 de ore ale zilei, 
păstrând astfel climatul perfect al încăperii. 



 KV 440 FERESTRE CU CANATURI CUPLATE DIN PLASTIC/ALUMINIU

Fereastră HOME SOFT

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,64

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

93

KV 440
Montarea plană a ramei şi tocului, respectiv umbrirea instalată între geamuri reprezintă soluţii optime pentru  
HV 440. Jaluzelele, pliseurile sau Duette® sunt montate printre geamuri, astfel sunt ferite de murdărire. 
Cu umbrirea excelentă, protecţia intimităţii, izolarea termică şi fonică, această fereastră asigură patru feluri  
de protecţie.  Umbrirea I-tec funcţionează numai de la elementul solar, şi oferă multe alte funcţii utile. 
Actionarea I-tec prin Smart Window asigură o funcţionare comodă.
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SIMPLU NATURAL

Stil arhitectural durabil, ecologic şi tradiţional,  

combinat cu suprafeţe mari de geam.

Casă familială (Austria): Ferestre HF 310

home soft



INSPIRAŢIE
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HF 210 FERESTRE LEMN/ALUMINIU

HF 210
Profilele rotunjite din aluminiu ale tocurilor şi ferestrelor pot fi alese în numeroase culori, oferind astfel  
nenumărate posibilităţi pentru formarea faţadei. La HF 210 feroneria interioară ascunsă scoate în evidenţă  
frumuseţea suprafeţei din lemn. Vitrajul I-tec asigură stabilitate, siguranţă împotriva efracţiei, respectiv  
izolare termică şi fonică excelentă - prin lipirea perimetrală a geamurilor.

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 46

Uw = până la 0,67

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 

home soft



 HF 310 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU

FEREASTRĂhome pure

HF 310
HF 310 îngrijeşte de confortul mai mare nu numai prin suprafaţa interioară din lemn. Muchiile rotunjite ale 
canaturilor şi tocurilor asigură spaţiu de locuit plăcut, atât în interior, cât şi în exterior. Spuma termoizolantă 
excelentă şi lipirea perimetrală continuă a geamurilor (Vitrajul I-tec) asigură izolarea termică şi fonică excelentă. 
Cele trei garnituri de etanşare perimetrale împiedică scurgerea apei pe suprafeţele din lemn.

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 46

Uw = până la 0,62

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 

Modelul standard corespunde  

cerinţelor caselor pasive. 



66 I 67  

HF 410 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU

HF 410
Ferestrele şi suprafeţele mari de geam sunt elementele importante ale căminului Dumneavoastră. În vederea  
realizării unui aspect armonios, un rol important are alegerea materialului şi culorii pardoselii şi a mobilierului -  
cu acestea realizaţi anturajul privat. Combinaţia rafinată a culorilor realizează o trecere frumoasă între mobilier, 
ferestre şi pardoseală, asigurând astfel o atmosferă specială locuinţei. Prin sortimentul bogat de culoare şi  
material lemnos, noua fereastră din lemn/aluminiu HF 410 asigură nenumărate posibilităţi pentru designul  
spaţiului de locuit. Noutatea este reprezentată de stejar şi frasin, care, pe lângă molid, se regăsesc în  
ofertele noastre, prezentând un raport calitate/pret atrăgător.

home soft

Feronerie

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

până la 46

Uw = până la 0,64

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85

NOU



 HV 350 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU CU CANATURI CUPLATE

FEREASTRĂhome pure

HV 350
Jaluzelele, pliseurile sau Duette® sunt montate printre geamuri, astfel sunt ferite de murdărire. Cu umbrirea 
excelentă, protecţia intimităţii, izolarea termică şi fonică această fereastră asigură patru feluri de protecţie. 
Datorită umbririi I-tec, deci a elementului solar autarhic, umbrirea funcţionează fără sursă exterioară de ener-
gie electrică - de asemenea şi recunoaşterea automată a zilei/nopţii, precum şi comanda protecţiei împotriva 
supraîncălzirii. 

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 47

Uw = până la 0,60

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 
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ambiente  



ambiente 
IDEAL PENTRU 
ESTETICII CLASICI

Stilul Dumneavoastră arhitectural se caracterizează 

prin Jugendstil, case tradiţionale clasice şi conace 

elegante. Caracterul special al domiciliului şi nivelu-

lui Dumneavoastră de trai este accentuat de spaţiul 

de locuit exclusiv, de bun gust. 

Impresia generală atemporală clasică şi elegantă 

reflectă un confort impresionant.  

Muchiile rustice ale ferestrelor ambiente evidenţiază 

atmosfera atemporală. Pot fi comandate din materi-

al plastic, material plastic/aluminiu şi lemn/aluminiu. 

Baghetele decorative şi jaluzelele permit şi mai 

multe posibilităţi de design. 

Lăsaţi-vă atras de priveliştile şi perspectivele 

examinării stilului ambiente!
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Muchiile rotunjite ale ferestrelor ambiente asigură un 
aspect plăcut în partea interioară. Mânerele arcuite din 
crom sau polisate din cupru evidenţiază caracterul atem-
poral.

Ferestrele în general cu două canaturi, cu baghete decorative 
scot în evidenţă stilul elegant provincial al designului ambiente. 
Reflectă familiaritate, permiţând o vedere în exterior fără să se 
piardă intimitatea din interior. 
 

ambiente  

VEDERE DIN INTERIOR



LA603

FI503

VIZUALIZARE

SUPRAFEŢE ŞI CULORI INTERIOARE

Ferestrele stilului ambiente cuceresc privirea prin multiplul aspect al lemnului. Oferim tipuri de lemn de 
la molid, prin larice până la stejarul castaniu oferim o diversitate mare de lemn şi folii de decor. Gama 
largă de culori oferă o varietate bogată de design. Veţi găsi mai multe culori de la pagina 120. 

MÂNERE

Mânerele rotunjite din aluminiu sau metal par elegante şi nobile nu numai pe suprafeţele din lemn. 
 Prin formele lor arcuite, împreună cu muchiile rotunjite ale canaturilor, asigură un aspect armonios, 
 fiind totodată uşor accesibile. Veţi găsi mai multe mânere de la pagina 119. 

Alb

LEMN 
în toate culorile RAL, respectiv lazuri şi 

de acoperire în culori standard

PLASTIC-DECOR 
Folii de decor pentru suprafeţele din 

plastic în numeroase culori

MATERIAL PLASTIC / LEMN

FI501FI916

Stejar auriuAlb nobil

Standard 
Aluminiu natural

Mâner decorativ 
din oţel F9

Mâner decorativ 
Athinai 

Mâner decorativ 
Bruxelles 

Mâner decorativ 
din cupru polisat

Mâner decorativ 
din cupru Athinai 

Mâner decorativ 
din cupru Atlanta

LA602FI507 FI509

EI702
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Canaturile ferestrelor ambiente cu profiluri rustice se întâl-
nesc în plan cu tocul arcuit, emanând o căldură plăcută. 
Baghetele decorative lipite sau integrate de diferite lăţimi, 
traversele aurii sau de plumb, respectiv jaluzelele stilului 
ambiente evidenţiază aspectul clasic exterior. 
 
 
 

Ferestrele de culori închise combinate cu faţada albă 
asigură un aspect întru-totul special, nobil întregii case. 
 
 

ambiente  

VEDERE DIN EXTERIOR



VIZUALIZARE

SUPRAFEŢE ŞI CULORI EXTERIOARE

Stilul ambiente este caracterizat de culorile gri închis şi maro închis. În mod firesc Dumneavoastră 
puteţi alege oricare culoare din oferta noastră. 
 Veţi găsi mai multe culori de la pagina 120. 
 

UMBRIRE ŞI PLASE CONTRA INSECTELOR

La stilul ambiente jaluzelele au nu numai rolul de umbrire şi protecţia intimităţii, dar este elementul 
important al aspectului exterior. Veţi găsi mai multe informaţii despre umbrire şi plase contra insectelor 
de la pagina 114. 

Alb

ÎNVELIŞ DIN ALUMINIU 
în culori de decor lemn structurat 

ÎNVELIŞ DIN ALUMINIU 
în numeroase culori

MATERIAL PLASTIC

M916 HM605

Jaluzele

DM01

verde închisHM768HM817

HM304

HDS04HDS01 HDS08
HDH13 

maro închis

Ferestre cu 
canaturi cuplate

Plasă contra 
insectelor

Rulou exterior
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Izolare termică (W/m2K)

LIGHT/SOLAR+acoperire

Valoarea cea mai bună 

MATERIAL PLASTIC

KF 410

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,62

KF 200

Uw = 0,96 / 1,0

Uw = 0,74

Garnituri de etanşare

Număr

Culoarea garniturii limitatoare externe

3

gri deschis

3

gri deschis

3

gri deschis

Dimensiuni mm

Adâncime de montare

Lăţime vizibilă toc/canat

Lăţime vizibilă, dispozitiv de siguranţă (2 canaturi)

Lăţime vizibilă, traversă toc(2 canaturi)

90

113

133

187

68

97

119

170

80

108

119

170

Feronerie ascunsăvizibilă vizibilă

Siguranţă RC1, RC2RC1, RC2 RC1, RC2

Izolare fonică (dB) 34 – 4534 – 45 34 – 46

KF 300

Uw = 0,90 / 0,97

Uw = 0,67

Tipuri de deschideri

Fixă

Batantă şi oscilobatantă

Oscilantă

Fereastră culisantă

Uşi încuiabile

Uşi culisante

Uşi cu prag

Uşi batante spre exterior

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Baghete decorative

Baghete decorative lipite şi integrate de  

diferite lăţimi, cu traverse aurii şi din plumb.
✗✗ ✗

ambiente  



MATERIAL PLASTIC/ALUMINIU

KF 200

Uw = 0,96 / 1,0

Uw = 0,74

KV 440

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,64

KF 300

Uw = 0,90 / 0,97

Uw = 0,67

KF 410

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,62

3

negru

3

negru

3

negru

3

negru

71

97

119

170

93

118

144

198

83

108

119

170

93

113

133

187

vizibilă ascunsăvizibilă ascunsă

RC1, RC2 RC1, RC2RC1, RC2 RC1, RC2

34 – 45 39 – 4534 – 46 34 – 45

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

  

 

 

✗

 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ ✗✗ ✗



NOU

LEMN/ALUMINIU

HF 210 

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,67

HF 410

Uw = 0,70 / 0,78

Uw = 0,64

HF 310

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,62

HV 350

Uw = 0,96 / n.v.

Uw = 0,60

3

negru

3

negru

3

negru

3

negru

85

114

134

173

85

108

123

173

85

114

134

173

85

114

134

173

ascunsă ascunsăascunsă ascunsă

RC2 –RC2 RC2

33 – 46 33 – 4633 – 46 41 – 47

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

  

 

 

✗

✗ ✗✗ ✗



ambiente
Stilul ambiente se caracterizează prin  
forme tradiţionale - durabil clasice 
şi elegante. Compoziţia luxoasă oferă  
un confort familial. 
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TRADIŢIONAL, NOBIL ŞI CONFORTABIL

În cadrul acestei renovări reuşite s-a întâlnit modul arhitectural tradiţional cu 

elemente moderne, care cuprinde mult lucru manual. 

Casă familială (Austria): Ferestre HF 310

ambiente  



INSPIRAŢIE
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KF 200 FERESTRE DIN PLASTIC & PLASTIC/ALUMINIU

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

vizibilă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,74

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

68/71

KF 200
Indiferent dacă alegeţi o fereastră albă din plastic sau cu acoperire protectoare din aluminiu - muchiile rotunjite 
ale tocului şi canaturilor asigură totdeauna armonie şi frumuseţe.  Vitrajul I-tec, deci lipirea perimetrală continuă 
a geamurilor asigură stabilitatea excelentă, siguranţa împotriva efracţiei, respectiv izolarea termică şi fonică. 
Datorită adâncimii de montare de 68/71 mm KF 200 este considerat într-adevăr suplu. 

ambiente  



 KF 300 FERESTRE DIN PLASTIC & PLASTIC/ALUMINIU

Fereastră AMBIENTE

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

vizibilă

RC1, RC2

până la 46

Uw = până la 0,67

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

80/83

KF 300
Designul armonios cu muchiile rotunjite ale tocurilor şi canaturilor asigură peste tot o atmosferă plăcută. În afara 
structurii cu înveliş din aluminiu, KF 300 este confecţionat şi din plastic, de culoare clasică albă. 
Izolarea termică excelentă şi lipirea perimetrală continuă a geamurilor sunt motive concludente. Trei garnituri de 
etanşare perimetrale protejează partea interioară de umezeală, şi îmbunătăţeşte şi mai mult izolarea termică şi 
fonică.
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KF 410 FERESTRE DIN PLASTIC & PLASTIC/ALUMINIU  KV 440 FERESTRE CU CANATURI CUPLATE DIN PLASTIC/ALUMINIU

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,62

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

90/93

KF 410
Muchiile rotunjite ale canaturilor şi tocurilor creează o ambianţă armonioasă atât la ferestrele din plastic albe, 
cât şi la cele cu înveliş din aluminiu. Cu noua tehnologie de izolare - I-tec Insulation - tocul este izolat continuu, 
ceea ce îmbunătăţeşte şi mai mult, în mod semnificativ izolarea termică. Acest sistem de ventilare asigură aerul 
proaspăt în cele 24 de ore ale zilei, păstrând astfel climatul perfect al încăperii. Se montează la cerere.
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 KV 440 FERESTRE CU CANATURI CUPLATE DIN PLASTIC/ALUMINIU

Fereastră AMBIENTE

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC1, RC2

până la 45

Uw = până la 0,64

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

93

KV 440
Montarea canaturilor şi tocului în plan, asigură un aspect elegant, tradiţional.  
Jaluzelele, pliseurile sau Duette® sunt montate printre geamuri, astfel sunt ferite de murdărire. Umbrirea I-tec 
funcţionează numai de la elementul solar, astfel nu necesită sursă de alimentare exterioară. Prin I-tec Smart-
Window elementele de umbrire pot fi comandate prin tableta sau telefon smartphone.
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ÎNTR-ADEVĂR CLASIC

Stil arhitectural clasic, exigent, 

realizat cu geamuri moderne, 

divizate, de înălţimea camerei 

Casă familială (Austria): KF 300 ferestre

ambiente  



INSPIRAŢIE
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HF 210 FERESTRE LEMN/ALUMINIU

HF 210
Muchiile rotunjite ale profilului din aluminiu ale tocului şi canatului evidenţiază caracterul tradiţional al casei. 
Această fereastră poate fi aleasă în multe culori. Feroneria ascunsă pe partea interioară a ferestrei HF 210 
asigură frumuseţea netulburată a suprafeţelor din lemn. Vitrajul I-tec asigură stabilitate, siguranţă împotriva 
efracţiei, respectiv izolare termică şi fonică excelentă - prin lipirea perimetrală a geamurilor. 

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 46

Uw = până la 0,67

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 

ambiente  



 HF 310 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU

FEREASTRĂ ambiente

HF 310
HF 310 asigură confortul mai mare nu numai datorită suprafeţei interioare din lemn. Muchiile interioare şi  
exterioare profilate ale canaturilor şi tocurilor creează un ambient plăcut. Spuma termoizolantă excelentă  
şi lipirea perimetrală continuă a geamurilor asigură izolaţie termică şi stabilitate excelentă. Cele trei garnituri  
de etanşare împiedică scurgerea apei pe suprafeţele din lemn. 

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 46

Uw = până la 0,62

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 

Modelul standard corespunde ce-

rinţelor caselor pasive. 
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HF 410 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU

HF 410
Gama largă de culori şi tipuri de lemn a ferestrei noi din lemn/aluminiu HF 410 oferă nenumărate  
posibilităţi pentru designul unui cămin armonios. De exemplu tonurile de maro închise cu mobilier antic şi  
pardoseala frumoasă din lemn creează un ambient plăcut. Eleganţa de bun gust evidenţiază faptul, că nu  
există feronerie vizibilă la fereastră.

Feronerie

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

până la 46

Uw = până la 0,64

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85

ambiente  

NOU



 HV 350 FEREASTRĂ DIN LEMN/ALUMINIU CU CANATURI CUPLATE

FEREASTRĂ home pure

HV 350
Umbrirea şi intimitatea sunt integrate armonios la această fereastră montată în plan. Printre geamuri se găsesc 
jaluzele, pliseuri sau Duette®, care astfel sunt ferite de murdărire. Datorită elementului solar şi al acumulatorului, 
umbrirea I-tec nu necesită sursă exterioară de electricitate. Funcţiile automate încorporate, cum ar fi recunoaş-
terea zilei/nopţii sau protecţia inteligentă împotriva supraîncălzirii, pot fi activate simplu. Prin I-tec SmartWindow 
elementele de umbrire pot fi comandate prin tableta sau telefon smartphone.

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

până la 47

Uw = până la 0,60

CARACTERISTICI

Adâncime de montare
(mm)

85 
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TEHNOLOGII REVOLUŢIONARE

INTERNORM RIDICĂ MIZA 

Cu numele răsunător de „I-tec“ Internorm a creat 
o serie de tehnologii revoluţionare, cu scopul de a 
face faţă acestor exigenţe crescânde referitoare la 
design, tehnologie, calitate şi confort. 

· I-tec Core
· Ventilaţie I-tec
· Feronerie I-tec
· Umbrire I-tec
· Vitraj I-tec
· I-tec Insulation
· I-tec SmartWindow

Faceţi cunoştinţă cu tehnologiile inovative I-tec în 
paginile următoare! 
 

REVOLUŢIONAR



90 I 91  

NUCLEU STABIL

SOLID. ECONOMIC. DURABIL. 

Soliditatea lemnului este de neîntrecut. Din acest motiv 
din acest material natural consacrat am elaborat o nouă 
tehnologie revoluţionară de fabricare a ferestrelor, cu sco-
pul ca ferestrele Dumneavoastră să devină şi mai stabile, 
rezistente şi durabile. 

Datorită tehnologiei I-tec Core, în nucleul ferestrei HF 410 
din plastic/aluminiu am implantat straturi lipite din lemn, 
identic modului de la căpriorii şi buiandrugii de stabilitate 
mare. Acest lemn este mult mai rezistent la umezeală, are 
o capacitate portantă mai mare şi este mai solid. Acest 
material confecţionat pe baza unei tehnologii high-tech 
noi este economicos din punctul de vedere al energiei, 
durabil, iar prin capacitatea portantă ridicată deschide 
perspective noi. Profilul îngust atribuie şi mai multă frumu-
seţe ferestrei. 



FOARTE STABIL 
NUCLEU

LĂŢIMEA ÎNGUSTĂ A TOCULUI PENT-
RU LUMINĂ INCIDENTĂ ŞI MAI MULTĂ

SORTIMENT UNIC DE CULOARE 
ŞI DE ESENTE DE LEMN

CAPACITATE PORTANTĂ  
MARE

kg

ECONOMIC DIN PUNCT DE VEDERE 
ENERGETIC ŞI DURABIL

TEHNOLOGII REVOLUŢIONARE

Designul unic al suprafeţelor din lemn şi culorilor
Sortimentul de culoare şi al esentelor de lemn nu mai are limite: atât 
la fereastra HF 410 din lemn/aluminiu, cât şi la uşile din lemn/aluminiu 
putem folosi esentelor de lemn care mai demult nu au fost folosite în 
fabricarea ferestrelor. 
Tehnologia Internorm ca marcă înregistrată, în viitor vă va pune la di-
spoziţie o gamă largă de culori şi esente noi de lemn, la preţuri foarte 
avantajoase. 
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VENTILAŢIA VIITORULUI

UNICĂ. AUTOMATĂ. SĂNĂTOASĂ. 

Datorită Internorm nu mai aveţi probleme cu aerisirea. Internorm 
vă oferă ferestre la care ventilaţia este total integrată în toc. Astfel 
aerul proaspăt şi clima optimă poate fi asigurată timp de 24 de ore 
chiar în cazul geamului închis.
 
De ce este importantă ventilaţia?
Aerul proaspăt este important sănătăţii noastre. Aerul curat asigură 
senzaţie de confort, somn uşor, capacitate ridicată de concentrare 
şi de performanţă. Dacă nu aerisim în mod corespunzător, în ca-
meră rămâne umezeală, CO2 sau alte materiale de poluarea aerului, 
şi se pot produce pagube importante. Clădirea poate fi deteriorată 
de mucegai sau umezeală, sănătatea poate fi periclitată de muce-
gai, polen sau praful din casă, pot apare pierderi de căldură.

Cum se aeriseşte corect?
De exemplu prin aerisirea unui spaţiu de locuit decentralizat. În toa-
te camerele se îngrijeşte de aerul absolut proaspăt în mod automat 
şi unic 
 figură simbolică



TEHNOLOGII REVOLUŢIONARE

Integrat în fereastră
Ventilaţia Internorm I-tec se află integrată în fereastră. Fiecare cameră 
poate fi aerisită conform necesităţilor. Ventilaţia poate fi montată uşor 
şi cu ocazia renovării, aspectul faţadei nu se modifică.

Comandă comodă
Prin Internorm I-tec SmartWindow Ventilaţia Internorm poate fi co-
mandată prin tableta sau telefon smartphone. 
 

AER PROSAPĂT FĂRĂ PIERDERI  
MARI DE TEMPERATURĂ
 

AER PROSAPĂT FĂRĂ ZGOMOT 
EXTERN

AER PROSAPĂT  
FĂRĂ PRAF

AER PROSAPĂT PE LÂNGĂ 
SIGURANŢĂ MAI MARE

AER PROSAPĂT 
ÎMPOTRIVA MUCEGĂIRII

AER PROSAPĂT PENTRU  
UN CĂMIN SĂNĂTOS

AER PROSAPĂT FĂRĂ SĂ  
INTRE APA PLUVIALĂ

AER PROSAPĂT ÎN  
TOATE CAMERELE

AER PROSAPĂT  
FĂRĂ CURENT 

AER PROSAPĂT PRIN  
FUNCŢIONARE AUTOMATĂ

SMART WINDOWS – COMANDĂ 
SIMPLĂ ŞI COMODĂ 



94 I 95  

SIGURANŢĂ

FĂRĂ EGAL. EXACT. DISCRET.

În locul ştiftului de blocare tradiţional închiderea precisă, sigură  
a canaturilor se realizează prin clapete. La închidere aceste 
clapete, aşezate în toate cele patru părţi ale canatului la distanţe 
mici, pătrund direct în interiorul tocului, făcând imposibilă ridica-
rea ramei din colţuri. 
 
În comparaţie cu sistemele cu ştifturi de blocare, care necesită 
reglări ulterioare sistematice, Feroneria I-tec nu necesită contra-
piesă în toc. Clapetele închid întotdeauna precis şi cu forţă egală.

Modelul standard al ferestrei KF 500 din plastic, respectiv din 
plastic/aluminiu este montat cu Feronerie I-tec, şi corespunde ni-
velului de siguranţă RC2N. Contrar feroneriei tradiţionale cu ştift, 
funcţionarea ferestrei KF 500 nu este limitată în pofida nivelului 
de siguranţă ridicat. 



TEHNOLOGII REVOLUŢIONARE

Curăţare comodă
Curăţarea tocului este uşurată deoarece elementele de închidere 
dispar aproape în totalitate. Puţinele elemente de pe canaturi sunt 
foarte puţin ieşite în relief, iar între elemente se află suprafaţa de 
plastic netedă, care se curăţă uşor. 
 

GREUTATEA CANATULUI 
PÂNĂ LA 130 KG 

kg

TOC CU LĂŢIME ÎNGUSTĂ PENTRU 
ŞI MAI MULTĂ LUMINĂ INCIDENTĂ

DESIGN DISCRET CU LINII 
CLARE 

NU SUNT ELEMENTE DE ÎNCHIDERE 
VIZIBILE, PENTRU UN ASPECT PLĂCUT

ELEMENTELE FIXE ŞI CANATU-
RILE AU ACELAŞI ASPECT

ARHITECTURA DE  
VITRAJ FĂRĂ RAMĂ

CURĂŢARE UŞOARĂ A 
TOCULUI

CINE POATE INTRA PRINTR-O FEREASTRĂ KF-500? 

din 79 de încercări - 79 nereuşite.
Convingeţi-vă singur despre aceste rezultate!
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UMBRIRE CU UTILIZAREA  
AUTARHICĂ A ENERGIEI

INTEGRAT. INDEPENDENT.  
AUTOMATIC.

Umbrirea I-tec cu utilizarea autarhică a energiei poate fi integrată la 
toate sistemele de ferestre cu canaturi cuplate Internorm. Datorită 
modulului cu element solar, umbrirea I-tec poate fi utilizată fără sur-
să electrică exterioară, iar aspectul ferestrei rămâne neschimbat. 

Modul de funcţionare nou, cu recunoaşterea perioadelor zilei, per-
mite deschiderea independentă a jaluzelelor dimineaţa, şi închide-
rea lor seara. Prin măsurarea radiaţiei solare şi a temperaturii poate 
fi evitată supraîncălzirea camerelor. Comanda automată iarna 
menţine deschise jaluzelele, permiţând utilizarea maximă a energiei 
solare şi reducerea cheltuielilor de încălzire.
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Integrat direct în fereastră
Umbrirea I-tec se află direct între geamuri. Umbrirea poate fi reglată 
uşor printr-o interfaţă de comandă montată pe toc. I-tec Smart-
Window oferă şi mai multă comoditate pe parcursul manipulării. 
Comanda inteligentă a clădirii I-tec permite comanda elementelor de 
umbrire prin tableta, telefon smartphone sau internet.. 

PROTECŢIE DE  
TEMPERATURĂ VARA

FĂRĂ SURSĂ EXTERIOARĂ  
DE ENERGIE 

RECUNOAŞTEREA AUTOMATĂ  
A PERIOADELOR ZILEI 

PROTECŢIE INTEGRATĂ  
SOLARĂ ŞI DE INTIMITATE 

COMANDA MANUALĂ  
ESTE POSIBILĂ

SE UTILIZEAZĂ ŞI 
ENERGIA DE IARNĂ

SMART WINDOWS – COMANDĂ 
SIMPLĂ ŞI COMODĂ 
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I-tec Insulation

TEHNOLOGIE NOUĂ 
DE IZOLARE.

FĂRĂ ÎNTRERUPERE. EFICIENT. 

Ferestrele Internorm sunt cunoscute pentru izolarea 
lor termică excelentă. Un factor important al acesteia 
constă în izolaţia fără HFCKW, HFKW şi DKW, ceea ce 
se instalează în profilele tocului. 
 
Izolarea I-tec Insulation ajunge în interiorul tocurilor 
ferestrelor din plastic/aluminiu KF 410 şi KF 440 sub 
formă de granule. Această tehnologie nouă umple uni-
form camerele tocului, îmbunătăţind substanţial efectul 
de izolare. 
 
 

IZOLARE TERMICĂ 
ÎMBUNĂTĂŢITĂ

GRANULE ÎN LOC  
DE SPUMĂ

UMPLEREA COMPLETĂ  
A CAMERELOR



I-tec Insulation

TEHNOLOGII REVOLUŢIONARE

PROTECŢIE MAXIMĂ  
ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

IZOLARE  
TERMICĂ MAI EFICIENTĂ 

IZOLARE FONICĂ  
MAI BUNĂ 

STABILITATE  
MAI MARE 

SOLUŢIE INOVATIVĂ 

FĂRĂ GOLURI. SIGURĂ.  
STABILĂ.

Multe panouri de geam sunt conectate de toc numai în 
puţine puncte. La Internorm chiar şi la modelele standard 
este montată tehnologia FIX-O-ROUND pentru o fixare 
circulară fără goluri. Avantajul acestei tehnologii constă 
în lipirea continua a tocului de panoul de geam. Astfel se 
îmbunătăţeşte în măsură importantă stabilitatea, izolarea 
termică şi fonică, protecţia împotriva efracţiei şi siguranţa 
funcţionării ferestrei de-a lungul întregii sale vieţi. 

Adezivul special pe de o parte garantează o legătură fixă 
între geam şi toc, iar pe de altă parte asigură schimbarea 
uşoară a geamului. 
 

Tocul sudat va fi fixat în 

unghi de 90 grade. 

Sticla se poziţionează în toc  

şi se centrează.

Orificiul rămas între geam  

şi toc se umple cu adeziv. 

 

După montarea baghetelor de 

încadrare se acoperă rosturile  

de îmbinare.



100 I 101  

INTELIGENT. SIMPLU. COMOD.

Comanda inteligentă Internorm a clădirii - I-tec SmartWindow - 
permite comanda aerisirii şi a elementelor de umbrire prin tableta 
sau telefon smartphone. Indiferent dacă sunteţi acasă sau pe 
drum, prin aplicaţia Internorm puteţi comanda Ventilaţia I-tec, 
Umbrirea I-tec, dispozitivele de deschidere ale umbririi şi ale lumi-
natoarelor superioare, respectiv puteţi verifica starea ferestrelor.

Aplicaţia SmartWindow poate fi descărcată din App Store sau în 
magazinul Google Play, împreună cu instrucţiunile de implemen-
tare. Pe interfaţa de deservire se pot ridica sau coborî jaluzelele 
cu o singură atingere, se pot regla conform necesităţii dirijarea 
luminii şi cantitatea de aer de ventilaţie. Luminatoarele superioare 
pot fi deschise sau închise de asemenea uşor, respectiv pot fi 
supravegheate geamurile deschise, oscilante sau închise. 

SISTEMUL DE COMANDĂ A CLĂDIRII
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Acasă sau pe drum
Cu ajutorul aplicaţiei Internorm puteţi comanda comod, prin telefon 
mobil întregul sistemul de control al casei, indiferent că sunteţi acasă 
odihnindu-vă pe canapea, sau sunteţi pe drum. Aveţi nevoie doar 
de un telefon smartphone sau o tableta. Legătura cu elementul dorit 
este asigurat de gateway-ul de acasă conectat prun reţeaua WLAN.

APLICAŢIE GRATIS CU  

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

DEFINIREA SIMPLĂ A 
EXIGENŢELOR 

EXTENSIBIL ÎN MOD 
SIMPLU

COMANDA MANUALĂ 
ESTE POSIBILĂ

SETĂRI  
UNICE

COMANDĂ PRIN TASK-URI CHIAR  
ŞI ÎN TOMPUL CONCEDIULUI

Descărcarea gratis a aplicaţiei Internorm I-tec SmartWindow:
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DOTĂRI

UNICAT

POSIBILITĂŢILE FORMĂRII  
FERESTRELOR INTERNORM

Formarea casei Dumneavoastră este la fel de individu-
ală, ca şi Dumneavoastră. Depinde de gustul Dum-
neavoastră, dacă va fi cu linii drepte, modern, clasic 
sau tradiţional. Ferestrele Dumneavoastră trebuie să 
fie la fel de individuale, ca şi Dumneavoastră şi casa 
Dumneavoastră.

Cât este de bine, că Internorm vă oferă exact feres-
trele corespunzătoare stilului casei Dumneavoastră. 
Posibilităţile de execuţie sunt aproape nelimitate. 
Vă satisfacem cu plăcere dorinţele Dumneavoastră 
personale referitoare la formă şi culoare, precum şi la 
accesorii. 
 
Ferestrele Internorm sprijină cu numeroase posibilităţi 
de execuţie stilul casei Dumneavoastră. Vă oferim:
· Mânere frumoase din aluminiu, crom şi cupru
· Numeroase tipuri de geam de la Satinato până la Linea
· Geamuri securizate, precum şi geamuri termopan 

excelente
· Nenumărate culori pentru suprafeţele din plastic,  

lemn şi aluminiu
· Sisteme de umbrire şi de protecţie împotriva insectelor

PROIECTANT:

Bényei István şi Ivony Balázs  

(B13 Építőművész Kft.)
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CU STIL. INDEPENDENT DE MATERIAL. UNIC.

Împreună cu realizarea arhitecturii individuale cresc pre-
tenţiile faţă de designul, siguranţa, eficienţa energetică şi 
comoditatea ferestrelor. La Internorm funcţiile şi designul 
nu sunt în contradicţie. Familiile de produse din plastic/alu-
miniu şi lemn/aluminiu pot fi combinate perfect.
 
Design identic în exterior  
- în interior plastic sau lemn la alegere. 

Dacă doriţi în baie ferestre din plastic/aluminiu, dar în 
camere nu aţi renunţa la la modelele din lemn/ aluminiu, 
Internorm vă deserveşte cu o soluţie perfectă, în cadrul 
căreia puteţi combina cele două materiale de bază. Stilul 
ferestrelor şi prin acesta apariţia exterioară a casei rămâne 
identică. În interiorul casei în fiecare încăpere puteţi monta 
ferestre după dorinţa Dumneavoastră,, ori din plastic, ori 
din lemn.

Aspect identic pentru o arhitectură fidelă stilului.
Poate fi avantgard, modern, elegant, jucăuş sau clasic 
atemporal, indiferent de stilul casei Dumneavoastră Inter-
norm oferă combinaţia materialelor de bază de plastic şi 
lemn perfect fidelă stilului. Învelişul exterior din aluminiu se 
asortează întotdeauna cu stilul faţadei exterioare.
 
Poate fi combinată şi cu uşi culisante cu ridicare.
Nu renunţaţi la suprafeţele mari de geam şi la lumină!  
Oferim uşi culisante cu ridicare din plastic/aluminiu şi lemn/
aluminiu, care se potrivesc stilului ferestrei.

COMBINAȚIE PERFECTĂ



DOTĂRI

Material plastic

Materialul plastic are 
o durabilitate lungă, 
nu necesită nici o în-
treţinere, şi poate fi 
utilizat şi în încăperi 
cu umiditate ridica-
tă, cum ar fi baia. 

 

ÎN INTERIOR LA ALEGERE

Lemn

Lemnul răspândeşte 
căldură, creează o 
atmosferă plăcută, 
se potriveşte perfect 
în camera de zi şi în 
dormitoare. 
 

Aluminiu

Învelişul exterior din 
aluminiu se potriveş-
te stilului casei. 

IDENTIC ÎN EXTERIOR
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CERT, CĂ ESTE SIGUR

AUTENTIC. EFICIENT. BREVETAT. 

Elemente de închidere de 
siguranţă
Modelul standard al familiilor de 

ferestre Internorm posedă un nivel 

de siguranţă de bază. Ferestrele 

sunt montate în toc cu ajutorul unor 

elemente de închidere cu design 

frumos, totodată discret, de culoare 

argintie. 

 

Vitraj I-tec
Datorită sistemului de vitraj breve-

tat Internorm, scoaterea geamului 

din rama nu mai este posibilă. 

Sticla este lipită perimetral în 

ramă, fixând-o astfel în mod sigur. 

În varianta standard, familiile de 

ferestre Internorm posedă această 

tehnologie I-tec.

Feronerie ascunsă
Feroneria ascunsă garantează ca 

geamul să nu poată fi scos din 

balamale, asigurând totodată un 

aspect discret, precum şi curăţare 

simplă. 

 

Feronerie I-tec
Tehnologia nouă revoluţionară 

Internorm a feroneriei asigură 

o siguranţă maximă. Blocarea 

geamului se realizează prin pă-

trunderea clapetelor în toc pe toate 

părţile  Geamul nu poate fi ridicat 

din balamale.



DOTĂRI

Protecţia optimă împotriva efracţiei, respectiv siguranţa maximă a copiilor constituie condiţiile minime ca să ne simţim 
bine şi în siguranţă la noi acasă. Ferestrele contribuie în mod esenţial la senzaţia de siguranţă. Tehnologiile Internorm 
protejează în mod eficient familia Dumneavoastră, şi îngreunează intrarea infractorilor în casă. 

Mâner de siguranţă
Mânerul Secustik cu zăvor secu-

rizat oferă siguranţa de nivel cel 

mai înalt. Mecanismul de închidere 

brevetat asigură o protecţie abso-

lută împotriva găuririi din exterior 

(modelele standard ale ferestrelor 

din plastic şi plastic/aluminiu  

KF 500).

Mânere încuiabile
Mânerele încuiabile asigură o 

protecţie optimă în prezenţa copi-

ilor, precum şi împotriva efracţiei. 

Fereastra poate fi închisă cu cheie 

sau buton, şi nu poate fi deschisă 

nici din exterior, nici din interior.

Supraveghere electronică
Senzorii de închidere sesizează în 

mod tacit şi sigur care dintre feres-

tre sau uşi este deschisă, respectiv 

închisă. Supraveghere poate fi 

combinată cu oricare sistem de 

alarmă din comerţ. 

 

Geam stratificat de siguranţă
Contrar geamului obişnuit care se 

sparge în urma presiunii, geamul 

stratificat de siguranţă nu se 

împrăştie. Datorită unei folii de 

rezistenţă mare la rupere aflat 

în structura geamului stratificat, 

acesta rămâne în ramă şi nu apare 

pericolul accidentării.
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UŞI CULISANTE CU RIDICARE

Uşile culisante cu ridicare asigură legătura între spaţiul interior 
şi cel exterior. Elementele laterale fără toc, dimensiunile XL şi 
soluţiile speciale extind şi mai mult spaţiul, şi creează o senzaţie 
nemărginită a spaţiului. Dintr-o dată dispar graniţele dintre spaţiul 
interior şi cel exterior, şi leagă spaţiul de locuit cu natura. Praguri-
le extrem de joase asigură o ieşire fără obstacole.
 
Suprafeţele mari ale geamurilor asigură mai multă lumină inciden-
tă, şi înviorează spaţiul interior. Tocul glisează neted pe vitrajul 
lateral fix. Elementele mari de geam ale uşii culisante cu ridicare 
se pot deschide foarte uşor. Nu sunt uşi care pătrund în spaţiul 
interior. Nu sunt canaturi care să ocupe spaţii valoroase.

Uşile culisante cu ridicare Internorm pot fi comandate din plas-
tic, plastic/aluminiu şi lemn/aluminiu. Pot fi combinate perfect cu 
familiile de ferestre Internorm, respectiv cu elementele de umbrire 
şi plase de insecte.

NEMĂRGINITE. NESTINGHERITE. FĂRĂ RAMĂ.

Mâner G80
Nr. art. 36475

Mâner Dallas
Nr. art. 36412

Mâner Softline
Nr. art. 32170

Să aveţi încredere în  
partenerii Internorm [1st] window. 
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KS 430 UŞĂ CULISANTĂ CU RIDICARE DIN PLASTIC- & DIN PLASTIC/ALUMINIU

Feronerie

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

ascunsă

RC2

43

Uw = 0,64

CARACTERISTICI

KS 430
Acceptaţi măreţia ferestrei şi creaţi spaţii mai impozante, mai mari! Un vitraj direct în toc permite pătrunderea 
luminii mai multe, datorită tocului îngust. La cerere poate fi comandată şi cu imitaţie de canat, ceea ce garan-
tează aspectul identic al tocului şi părţilor fixe. Pragul îngust al KS 430 permite un acces comod, şi este perfect 
pentru construcţiile fără obstacole. Modelele standard ale geamurilor ESG protejează împotriva accidentărilor în 
caz de spargere. Atenuarea standard a mânerelor permite revenirea mai lentă a acestora în poziţia normală.



KS 430 UŞĂ CULISANTĂ CU RIDICARE DIN PLASTIC- & DIN PLASTIC/ALUMINIU HS 330 UŞĂ CULISANTĂ CU RIDICARE DIN LEMN/ALUMINIU

DOTĂRI

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

RC2

40

Uw = 0,73

CARACTERISTICI

HS 330
Izolarea termică şi stabilitatea optimă este asigurată de pragul din fibre de sticlă cu caracteristici de izolare ter-
mică excelente, placat din exterior cu aluminiu eloxat. Optica perfectă a vitrajului este asigurată de partea fixă, 
care poate fi tencuită pe trei laturi. 
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PANORAMA HX 300

DESCHIS. CLAR. LIBER.

Suprafeţele mari de geamuri, integrate perfect în perete, 
creează atmosfera unei libertăţi nemărginite. Permit pătrun-
derea luminii în spaţiul interior, şi totodată asigură o privelişte 
liberă. Soluţiile inovative oferă numeroase noi posibilităţi în 
formarea arhitecturilor de geamuri moderne, de dimensiuni 
mari. De exemplu racorduri din sticlă, la care trecerea dintre 
două plăci de geam este aproape invizibilă. Cu ajutorul 
ferestrelor integrate, care se potrivesc în stilul casei, pot fi 
plasate detalii interesante în aspectul general.

Savuraţi priveliştea perfectă!
· Arhitectură de vitraj fără ramă
· Cămin deschis, clar
· Libertate nemărginită Tocul dispare aproape în întregime în faţadă.
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 HX 300 FEREASTRĂ PANORAMICĂ

HX 300
Racorduri din sticlă la modă, înguste permit conectarea invizibilă a suprafeţelor mari de geam. La suprafeţele 
mai mari de geam baghetele decorative îmbunătăţesc statica ferestrei. Toate ferestrele din lemn/aluminiu (cu 
unu sau două canaturi) pot fi integrate în HX 300. 
 

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

40

Uw = 0,73

CARACTERISTICI
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UMBRIRE ŞI PLASE CONTRA INSECTELOR

COMBINABIL INTEGRAT. VARIAT.

Produsele pentru umbrire şi protecţie împotriva insectelor transformă ferestrele într-o unitate funcţională 
şi sprijină evidenţierea designului faţadei. Conectaţi umbrirea cu I-tec SmartWindow, şi savuraţi confortul 
oferit de funcţiile automate, precum şi comanda de la telefon smartphone sau tableta!

Ferestre cu canaturi cuplate: Umbrire şi protecţie de intimitate integrate şi astfel sigure, între foile de 
geam. La alegere jaluzele, pliseuri sau Duette®, la cerere umbrire cu energie autarhică (umbrire I-tec)

Raffstore: reglarea luminii şi a căldurii cu lamele reglabile, la cerere cu posibilitatea dirijării luminii zilei 
RETROLux. Combinabil cu plasă de insecte.

Raffstore exterior: direcţionarea şi controlul optim al luminii şi căldurii poate fi realizată prin lamele regla-
bile, cu posibilităţi de combinare cu protecţia contra insectelor.

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

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

Jaluzele Confecţionate din aluminiu, cu multiple posibilităţi de realizare şi de combinare cu protecţie 
împotriva insectelor 
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Rulou de protecţie 
împotriva insectelor

Jaluzele
Obloane batante

Jaluzea interioară Plasă de insecte 
batantă şi fixă 

Cadru culisant

Ferestre cu canaturi cuplateRaffstore Rulou exterior Jaluzele cu toc miniaturăRulou exterior
(cutie arcuită)
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Altdeutsch K

Mastercarré

UADIChinchilla

Sticlă armată ondulată

Masterpoint

Ornament 504

Linea

Statinato alb

Sticlă armată

Reflo

VITRAJ

DISTANŢIERE DIN STICLĂ

Distanţierele din sticlă Internorm ISO asigură cea mai mare economie de energie totală în cadrul sistemelor de  
ferestre. În loc de distanţiere din sticlă pot fi solicitate şi distanţiere din aluminiu. 

GEAMURI SECURIZATE

Sticla securizată monostrat (ESG) asigură siguranţă ridicată faţă de tensiunile mecanice şi termice.
Sticla securizată de termopan (VSG) oferă protecţie împotriva efracţiei prin securitate activă şi pasivă.  
Sticla cu strat vâsco-elastic intermediar rezistent la spargere oferă de asemenea protecţie împotriva rănirilor. 

OBSERVAŢII IMPORTANTE

Culoarea şi structura geamurilor decorative nu este întotdeauna în concordanţă cu originalul. Pentru evitarea neînţele-
gerilor, vă rugăm să verificaţi sticla mostră aflate la partenerul Internorm [1st] window. Aburirea geamurilor: datorită unor 
cauze fizice, în anumite condiţii climaterice între geamuri (unde se află elementele de umbrire opţionale) pot apărea 
picături de rouă, respectiv aburirea geamului exterior. 
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VITRAJ
INTERNORM - PRODUCĂTORUL CEL MAI MARE DIN AUSTRIA  
AL GEAMURILOR TERMOPAN.

O parte însemnată a geamurilor termopan şi ESG,  
care urmează să fie montată în ferestre, este fabricată de 
Internorm. Lozinca noastră este progresul de întotde-
auna, şi încercăm să facem faţă solicitărilor geamurilor 
termopan inovative şi de calitate excelente. 
 
Vitraj termopan
Pe foile de sticla se aplica straturi de metale nobile, iar 
golul este umplut cu gaze nobile cum ar fi argonul sau 
kriptonul. Acestea asigură izolarea termică excelentă. 
Optand pentru vitrajul triplu, in locul celui cu doua foi 
de sticla, suprafetele vitrate pot fi cu 40% mai mari, 
fara sa creasca costurile de incalzire. 

SOLAR+
Învelişul special al geamurilor permite să intre multă 
lumină şi energie în spaţiul interior, creând o atmosferă 
prietenoasă în încăperi. 
 
 

SOLAR+ acoperire specială
(prezentare simbolică)

ÎN INTERIORÎN EXTERIOR

Pierdere de energie 

de încălzire 

valoare U 

Energie solară

profit valoare g
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FEREASTRĂ PENTRU PIVNIŢĂ

Siguranţă

Izolare fonică (dB)

Izolare termică  
(W/m2K)

Grad de secu-
ritate standard

34

Uw = 1,3

CARACTERISTICI

Ferestre pentru pivniţă
Pentru pivniţă propunem ferestre Optima din plastic. Acestea sunt livrate cu geam termopan stratificat. 
 Ferestrele de la camera centralei sunt elemente speciale, care, datorită profilelor neinflamabile şi a grilajului, 
permit aerisirea continuă chiar şi în stare închisă. Datorită unor normative diferite, rugăm să vă interesaţi la  
organele competente, dacă aceste ferestre PVC sunt sau nu avizate la Dumneavoastră. Ferestrele pentru  
pivniţă pot fi montate uşor, şi pot fi comandate cu grilaj împotriva şoarecilor. 

Dimensiuni standard  
(= dimensiuni existente în stoc)

Lăţime x înălţime (mm)

          Deschiderea peretelui     dimensiunile exterioare ale tocului 

  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
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Mânere

Mâner 
decorativ alb
Nr. art. 33896

Standard 
Aluminiu 
natural
Nr. art. 33899

Mâner deco-
rativ din oţel 
Nr. art. 34615

Mâner decorativ 
Bruxelles 
Crom, satinat
Nr. art. 34592

Mâner decorativ 
cu buton
Nr. art. 33885

Mâner încuiabil 
cupru
Nr. art. 33886

Mâner decorativ 
Atlanta cupru 
polisat
Nr. art. 34750

Mâner decorativ 
cupru polisat 
Athinai
Nr. art. 34595

Mâner decorativ 
Bruxelles 
cupru polisat
Nr. art 34591

Mâner G80
Nr. art. 36475

Mâner Dallas
Nr. art. 36412

Mâner Softline
Nr. art. 32447

Mâner 
decorativ 
Athinai 
Crom/oţel 
aliat mat
Nr. art. 34596

Mâner 
decorativ 
cupru polisat
Nr. art. 34597

Mâner 
decorativ 
mat Athinai/
aluminiu-oţel
Nr. art. 34594

Mâner decorativ 
Bruxelles 
cupru polisat/
crom
Nr. art. 34590

Mâner 
Amsterdam
Aluminiu natural
Nr. art. 36416

Mâner G80
Nr. art. 36435

Mâner G80
Nr. art. 36404

Mâner G80
Nr. art. 36400

Mâner  
Secustik G80
Nr. art. 36431
(numai pentru 
KF 500)

mâner Dallas
Nr. art. 36426
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Suprafeţe şi culori:

  *  poate fi solicitat în cazul KF 410 şi KV 440 

  cu design studio şi home pure

 **  poate fi solicitat în cazul KF 410, KF 200 şi KV 440 

  cu design home soft şi ambiente

***  numai în cazul KF 200

Alb crem***

Oregon 

Decor** 

Gri antracit*

Stejar auriu**

MATERIAL PLASTIC

FEREASTRĂ PARTEA INTERIOARĂ

FOLII DE DECOR

Alb 

material 

plastic

Alb nobil**

LEMN

CULORI STANDARD, MOLID, LAZURI

FI509

FI501 FI503

FI505 FI507 FI508

FI500 FI504FI502

FI506

FI916

CULORI STANDARD, 

MOLID, ACOPERIRE

CULORI STANDARD,  

LARICE, LAZURI 
LA600 LA601 LA602

CULORI HF 410 - POT FI COMANDATE ÎN AFARA CULORILOR 

STANDARD ALE LEMNULUI
EI703 EI702EI705 EI700EI701

ES800 LA603EI704
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CULORI HF 410 - POT FI COMANDATE ÎN AFARA CULORILOR 

STANDARD ALE LEMNULUI

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

M916

HM605HM906

HM704

HM803

HM113

HM735

HM907

HM716

HM768

HM304

HM817

CULORI STANDARD* CULORI HDS**

HDS07

HDS06

HDS05

HDS04

HDS03

HDS02

HDS01

HDS08

Vă rugăm să luaţi în considerare, că 
nu toate culorile pot fi comandate la 
toate ferestrele. 
Din cauza condiţiilor de aplicare 
tehnică şi de producţie, pot apărea 
variaţii de culoare între prezentarea 
din catalogul de ferestre şi produsele 
originale. Partenerii Internorm [1st] 
window vă prezintă cu mare plăcere 
şi mostra de culoare originală. 
   

*  Toate culorile standard sunt rezistente la 

intemperii, cu excepţia M916 (calitate de 

faţadă)

**  Culori intensive, sunt posibile toleranţe de 

culoare.

***  În cazul finisajelor de suprafaţă HF 

(structură fină cu rezistenţă la intemperii), 

HFM(structură metalică fină cu rezistenţă la 

intemperii), HM (culori standard cu rezisten-

ţă la intemperii) şi HDH (culori standard de 

lemn cu rezistenţă la intemperii) se foloseşte 

un strat pulverizat cu rezistenţă extraordina-

ră la intemperii.

 **** Culorile HDH au un aspect natural de lemn 

datorită finisării artizanale a învelişurilor 

structurii, totodată sunt posibile toleranţe 

de culoare.

PARTE EXTERIOARĂ FEREASTRĂ

MATERIAL PLASTIC ÎNVELIŞ DIN ALUMINIU

CULORI OŢEL ALIAT

EL01

 optică de oţel 

inoxidabil mat 

EL02

 optică de 

oţel inoxidabil 

lucioasă 

DM01

verde închis

DM02

gri

DM03

gri închis

CULORI DECOR DE METAL

HDH17 

gri deschis

HDH14 

maro  

deschis

HDH12 

maro mediu

HDH13 

maro închis

CULORI DECOR DE LEMN****

HF605

HF304

HFM03

HFM02

HFM01

HFM04

HFM05

HFM22

HFM21

HFM14

HFM13

HFM12

HFM11

HF768

HF716

HF704

HF735

HF916

HF113

HF817

culori hirest*** 

CULORI SPECIALE

Alb 

material 

plastic



122 I 123  



IDEI

AJUTOR UTIL

IDEI DE LA EXPERŢII  
INTERNORM

La construcţii noi sau renovări obiectivul este 
necesarul minim de energie pe lângă confortul 
maxim. De multe ori este greu de inteles jungla 
ofertelor.

Să aveţi încredere în experţi, de exemplu în par-
tenerii Internorm[1st] window! Ei vă garantează 
consultanţă profesională şi instalare de calitate. 
Înainte de cumpărarea ferestrei lista de verificări 
concepută de noi vă poate oferi un mic ajutor. 
 

Pe lângă acesta puteţi găsi idei  
utile aici despre următoarele:

· Construcţie cu eficienţă energetică
· Renovare fără cusur
· Instalare perfectă
· Izolare termică şi protecţie antifonică
· Case pasive
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IDEI

De ce este perfectă o fereastră
Am dori să vă uşurăm realizarea ideilor proprii ca - şi datorită ferestrelor, ca surse de lumină - să vă simţiţi realmente ca 
acasă! Drept orientare folosiţi lista noastră de control de la pagina 136.

ÎNOTÂND ÎN LUMINĂ

Lumină naturală maximă şi asigurarea unei panorame cât mai bune 

- acestea au fost pretenţiile beneficiarului faţă de proiectant. 

Uşile culisante uriaşe leagă lumea exterioară de cea interioară. 

Casă familială (Austria): Fereastră KF 500; uşă de intrare AT 410
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CONSTRUCŢIE CU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

Nu numai casele pasive ajută în economisirea energiei, ci 
se poate economisi foarte multă energie şi CO2  în cazul 
construcţiei tradiţionale. Condiţia acesteia este know-how-
ul corespunzător. Partenerii competenţi Internorm [1st] 
window vă dau sfaturi cu multă plăcere.

Certificatul energetic
În anul 2006 în UE s-a introdus certificatul energetic la 
casele nou construite.  Acesta este un certificat tip despre 
casă, care conţine informaţii importante, cum ar fi: nece-
sarul de energie, pierderile termice prin unele elemente 
componente şi prin ventilaţie, mărimea energiei solare ob-
ţinută, respectiv sarcina de încălzire a clădirii. Din punctul 
de vedere al reconstrucţiei sau renovării ulterioare a casei 
aceste date sunt foarte valoroase pentru calculul diferite-
lor procedee. Cel mai important indicator al certificatului 

energetic este aşa-zisul indicator energetic. Acesta 
indică o valoare comparativă pentru aprecierea calităţii 
termice a învelişului clădirii, şi evidenţiază energia 
anuală de încălzire necesară pe metrul pătrat locuibil 
al clădirii. Unitatea de măsură al indicatorului energetic 
este kWh/m2a.

Dimensiunile ferestrelor şi orientarea lor
Pentru utilizarea ideală a energiei solare este de preferat 
orientarea ferestrelor către sud, vest sau est. Suprafeţele 
mari ale ferestrelor - orientate spre sud - creează balanţe 
energetice bune, aduc lumină şi viaţă în spaţiul de locu-
it. Pentru evitarea supraîncălzirii camerelor se va avea în 
vedere chiar din faza de proiectare montarea elementelor 
de umbrire. In afară de acestea pot fi integrate şi sisteme 
de protecţie împotriva insectelor.

CONSTRUCŢIE NOUĂ
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RENOVARE ÎN STIL TRADIŢIONAL

O casă construită din lemn şi piatră, în stare complet deteriorată 

a fost demolată până la tencuială, după care a fost construită din 

nou cu elemente moderne. Rezultatul este această clădirea reuşită, 

amiabilă. 

Casă familială (Austria): Ferestre HF 310
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RENOVARE

SCĂPAŢI DE FERESTRELE DUMNEAVOASTRĂ VECHI.

Ferestrele vechi sunt cele mai slabe verigi ale casei. Din 
cauza ferestrelor vechi şi slab izolate apare curentul de aer, 
poluarea fonică şi cheltuielile mari de încălzire. În special 
casele mai vechi aruncă literalmente energia prin fereastră. 
Cantitatea de 25-30% a energie termice a unei case se 
pierde prin ferestre. 
Clădirile cele mai afectate sunt cele construite la mijlocul 
anilor 1990, în care au fost montate geamuri termopan 
dublustratificat fără înveliş, respectiv parţial chiar vitraje 
cu un singur strat. Asemenea execuţii învechite cauzează 
pierderi mari de căldură. Urmarea acesteia sunt cheltuielile 
mari de încălzire inutile.

Cheltuieli de încălzire demascate?
De exemplu cu geam termopan triplustratificat într-o 

casă se pot economisi anual chiar şi 900 litri de păcură. 
Internorm dezvoltă deci soluţii de ferestre directoare, cu 
eficienţă energetică ridicată, care au obţinut numeroase 
certificate de casă pasivă. 
 
Eficienţă energetică mai bună prin ferestre Internorm 
cu caracteristici termoizolante excelente 
Prin aceste soluţii de ferestre creaţi o valoare durabilă, 
calitate de trai mai ridicată pe timp îndelungat. Din această 
cauză renovatorii care doresc calitate trebuie să fie atenţi 
la siguranţa de marcă – made in Austria. Numai ferestrele 
cu mărci îşi respectă promisiunile pe termen lung, respec-
tiv ferestre de dimensiuni exacte şi individuale, şi soluţii de 
economisirea energiei. Toate acestea cu izolare termică 
excelentă, în mod economicos şi cu protecţia mediului.

IDEI

De exemplu cu geam termopan triplustratificat într-o casă anual se pot economisi chiar şi 900 litri de păcură. 
Prin utilizarea geamurilor termopan economisirile pot fi şi mai însemnate.
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Pasul 1: Certificat energetic 
Certificatul energetic se poate asemăna cu certificatul de 
înmatriculare a automobilelor. Conţine o serie de indicatori 
interesanţi, ca de exemplu consumul de energie pentru 
încălzire.

Pasul 2: Propunere de renovare 
Condiţiile optime ale renovării sunt oferite de antrepreno-
rii generali cu experienţă mare, ca de exemplu birouri de 
proiectare, antreprenori de construcţii şi arhitecţi. Discutaţi 
concepţiile Dumneavoastră şi solicitaţi oferte de renovare. 
Aceasta trebuie să conţină un buget orientativ şi o descri-
ere de execuţie tehnică detaliată.

Pasul 3: Solicitarea ofertelor 
În vederea evitării surprizelor neplăcute, înainte de înce-
perea renovării trebuie să se facă un buget exact. Pentru 
siguranţă se va include şi o rezervă de circa 10%. Pentru 
obţinerea finanţării optime, propunem să vă interesaţi şi la 
nivel regional. 

Pasul 4: Subvenţii 
Statul şi diferitele regiuni subvenţionează în moduri diferite 
renovările de tehnica termică. Este cel mai bine, dacă vă 
interesaţi la administraţia locală sau la antreprenorul gene-
ral despre diferitele posibilităţi.

Pasul 5: Executarea lucrărilor 
Este cel mai recomandat, să însărcinaţi cu renovarea 
un antreprenor general sau un birou de proiectare. Ei vă 
garantează o realizare fără probleme. În vederea evitării 
deficienţelor ulterioare este nevoie de cunoştinţe întemeia-
te mai ales în cazul detaliilor (de exemplu conexiunile feres-
trelor). Aveţi încredere în partenerii Internorm [1st] window.

Pasul 6: Finalizare 
După executarea lucrărilor se va proceda la preda-
rea-primirea muncii efectuate, împreună cu antreprenorul 
general. Verificaţi renovarea realizată, şi solicitaţi un nou 
certificat energetic. 

PAS CU PAS  
PENTRU  
RENOVAREA  
PERFECTĂ

TRANSFORMARE MIRACULOASĂ

Casa cu acoperiş în două ape, tipic anilor 70 s-a transformat 
într-un cub modern, cu acoperiş plat. 

Casă familială (Austria): Fereastră KV 240



IDEI

DATORITĂ INTERNORM 
SCHIMBUL DE FERESTRE 
SE REALIZEAZĂ APROA-
PE NEOBSERVAT. 
Rapid, curat şi simplu. Aşa decurge o renovare la partenerii Internorm. 
 

 SIMPLU Partenerul Internorm vă vizitează acasă, 
examinează clădirea, măsoară ferestrele şi 
elaborează împreună cu Dumneavoastră. un 
plan de muncă exact. 
Ferestrele vor fi confecţionate exact conform 
concepţiei şi dorinţei Dumneavoastră.

 PRECIS Comanda Dumneavoastră se va livra bi-
neînţeles complet şi la termenul stabilit.

 CURAT În cursul renovării punem accent deosebit pe 
curăţenie. Din această cauză înaintea începe-
rii muncii acoperim toate suprafeţele vecine, 
şi îndepărtăm perdelele.

 ORDONAT Demontăm cu grijă ferestrele Dumneavoastră. 
vechi. Avem grijă în mod deosebit de integri-
tatea peretelui înconjurător.

 DE LA FEREASTRĂ 
LA FEREASTRĂ Schimbarea ferestrelor se face pe rând, una 

după alta.

 ETANȘE Conectarea corectă la instalare şi rostul op-
tim de conectare asigură etanşarea necesară 
între fereastră şi perete.

ÎN MOD CURAT După terminarea instalării facem curăţenie şi 
îndepărtăm foliile de acoperire.

 VERIFICAT După aceasta echipa de montaj verifică îm-
preună cu Dumneavoastră funcţionabilitatea 
completă a ferestrelor. Pe lângă aceasta pri-
miţi sfaturi referitoare la îngrijire şi întreţinere. 
 

1
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Montarea profesională a ferestrelor, uşilor şi elementelor 
cu suprafeţe mari este garantată de instalatori calificaţi, 
deoarece aceasta este o premisă pentru o bună funcţiona-
re şi utilizare de durată. În special în zona de conectare cu 
zidăria pot apare pierderi puternice de căldură. Experienţa 
demonstrează, că tocmai în aceste locuri pot apare pică-
turi de rouă şi mucegai.

Cu ajutorul unui mijloc de transport corespunzător şi al 
unei macarale, ferestrele de dimensiuni mari pot fi montate 
aproape oriunde. Montatorii noştri calificaţi şi specialişti 
ajută cu sfaturi competente realizarea designului arhitectu-
ral unic dorit de Dumneavoastră.

INSTALARE 
MONTATORI CERTIFICATI GARANTEAZA O INSTALARE PROFESIONALA
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ÎNGRIJIRE

FERESTRELE ŞI UŞILE DUMNEAVOASTRĂ VOR FI ÎN CONTINUU  
FRUMOASE CU ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE SISTEMATICĂ.

Produsele Internorm sunt de calitate excelentă, şi garan-
tează o viaţă îndelungată. Ferestrele şi uşile Dumnea-
voastră vor fi în continuu frumoase cu îngrijire şi întreţinere 
sistematică, care şi creşte durata lor de viață.
Propunem ca întreţinerea anuală a produselor Internorm 
să fie efectuată de specialiştii noştri. Aceasta cuprinde 
reglarea ferestrelor, curăţarea canalelor de scurgerea apei, 

ungerea feroneriei şi verificarea nivelului de uzură, curăţa-
rea şi verificarea stării garniturilor. Bineînţeles şi Dumnea-
voastră puteţi curăţa produsele Internorm. Oferim nume- 
rosi agenţi de curăţare. Toate acestea le găsiţi împreună 
cu caietul de informaţii la partenerii Internorm [1st] window, 
sau în magazinul online al articolelor de întreţinere de la 
adresa www.internorm.com.

Detergenţi 
intensivi

Detergent Dekor Powder PolishÎntreţinere 
feronerie

Ulei pentru 
feronerie

Materiale de 
întreţinere 
garnituri

Eloxal-Polish
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IZOLARE TERMICĂ

EFICIENT ENERGETIC BENEFIC. CALD.

Sistemele de fereastră cu izolare termică excelentă păs-
trează în încăpere o atmosferă plăcută, caldă. Datorită 
acoperirii speciale pentru utilizarea energiei solare asigură 
o încălzire suplimentară gratuită în perioadele reci.

Deoarece într-o casă cca. 25-30% a energiei poate să 
se piardă prin ferestre, izolarea termică a ferestrelor este 
foarte importantă. Echilibrul energetic al unei clădiri poate 
fi influenţat în mod decisiv printr-o proiectare corespun-
zătoare, orientarea corectă a ferestrelor (suprafeţele 
mari spre sud). Izolarea termică a ferestrei depinde de 
materialul de bază al tocului, de geamul termopan, de 
etanşeitatea ferestrei. Indicatorul caracteristicilor de 
izolare a ferestrelor se realizează prin valoarea U. Cu 
cât această valoare este mai mică, cu atât izolarea 
termică este mai bună. Valoarea U poate fi îmbunătăţită 
şi mai mult prin montarea unor elemente auxiliare, cum ar 
fi rulouri sau jaluzele.   

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

constructor

Pod respectiv acoperiş

25 – 30 %

Ferestre
25 – 30 %

Pereţi exteriori

25 – 30 %

Tavan pivniţă

10 – 20 %

Pierderile totale de căldură posibile ale unei clădiri izolate necorespunzător
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IZOLARE FONICĂ 

CALM. PLĂCUT. SILENŢIOS.

Zgomotul are efect neplăcut asupra organismului, iar peste 
o anumită intensitate şi durată are efecte supărătoare. 
Perceperea zgomotului se realizează prin variaţia presiunii 
aerului, care este preluată de urechea umană şi transmisă 
sper creier. 

Unitatea de măsură a izolării fonice a ferestrelor este de-
cibelul. Cu cât este mai ridicată valoarea acesteia, cu atât 
este mai bună izolarea fonică. Izolarea fonică reprezintă 
cantitatea din energia fonică iniţială transmisă prin fereastră. 
In cazul izolării fonice de 10 dB fereastra transmite 1/10-
a parte a energiei fonice originale, la 20 dB transmite 
1/100-a parte, iar la 30 dB 1/1000-a parte. Scăderea de 
10 dB este sesizată de urechea umană drept înjumătăţi-
rea intensităţii sonore. Izolarea fonică a ferestrei depinde 
de materialul de bază al tocului, de sticla termopan şi de 
etanşeitatea racordului dintre fereastră şi perete. 

INTENSITATE 
SONORĂ

EFECTUL  
ZGOMOTULUI TIPUL ZGOMOTULUI

10 dB
foarte silenţios

ac cu gămălie

20 dB zgomotul frunzelor, ceasului

30 dB

încet

şoaptă

40 dB vorbă slabă

50 dB stradă zonă de locuit, păsări

60 dB
voce tare, radio

70 dB voce tare, stradă

80 dB circulaţie mare, 

foarte zgomotoasă90 dB strigăte, claxonat

100 dB

insuportabil

ferăstrău circular

110 dB ciocan pneumatic

120 dB avion cu reacție

> 150 dB explozie, rachetă
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In casele pasive ferestrele au un rol important din două 
puncte de vedere. Pe de o parte contrar suprafeţelor mari 
de geam, se reduc pierderile de energie, iar pe de altă parte 
există posibilitatea câştigului de energie termică din razele 
solare. Ferestrele inovative Internorm îndeplinesc în mod 
exemplar acest rol dublu, care la prima vedere sunt contrare, 
astfel în cazul aplicării vitrajului termopan Internorm la casele 
pasive se pot obţine şi valori de 0,4 W/m2K Ug. 

Deci la arhitectura ferestrelor caselor pasive sunt  
obligatorii următoarele principii de bază: 
 geam cu izolare termică excelentă
 toc cu izolare termică excelentă
 racorduri laterale optimizate termic
 montare profesională, optimizată termic

Caracteristicile cele mai importante ale caselor pasive
Una dintre caracteristicile de bază este utilizarea activă 
a energiei existente, unde principiul director constă în 
evitarea pierderilor de căldură şi, împreună cu aceasta, 
optimizarea recuperării energiei termice. Pentru atingerea 
caracteristicilor cuprinse în standardul de case pasive 

nu este însă suficientă montarea componenţilor utilizabili 
la casele pasive, deoarece întregul este mai mult decât 
totalitatea elementelor componente. Interacţiunile dintre 
componente necesită o proiectare integrată în vederea 
realizării următoarelor trei deziderate: 
 Necesitatea energiei termice de încălzire < 15 kWh/m2a
 Necesitatea de energie primară (încălzire/apă caldă/

aparate casnice) < 120 kWh/m2 
 Schimb de aer sub presiune n50 < 0,6 h-1, adică pe 

lângă o diferenţă de presiune de 50 Pa schimbul de aer 
pe oră nu poate depăşi 60% din volumul aerului intern.

CASĂ PASIVĂ

FERESTRE CASE PASIVE: FUNCŢII DUBLE.

to
ne

 C
O

2 /
 a

n

Necesar de energie termică de încălzire şi emisia anuală de CO2 

tone CO2 / an

clădire veche casă cu utilizare redusă de 
energie 

casă pasivă

kWh/m2

kW
h 

/ 
m

2
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Funcţionarea casei pasive se bazează pe un placaj 
etanşeizat, cu capacitate mare de izolare termică, şi pe 
aerisirea controlată, cu recuperarea energiei termice. 
Acestea au roluri cheie. Asigură aerul igienic, şi degajează 
umezeala şi mirosurile de la locurile unde acestea se pro-
duc. Dacă am vrea să obţinem acest lucru prin aerisirea 
prin geam, pierderea de temperatură ar fi mult mai mare 
decât în cazul aerisirii controlate. Din acest motiv aerisirea 
controlată este indispensabilă la casele pasive. Reduce 
substanţial pierderile de temperatură datorate aerisirii, 
deoarece temperatura aerului uzat este utilizat la preîncăl-
zirea aerului proaspăt. În cazul aerisirii tradiţionale aceasta 
s-ar pierde irevocabil. Aerul proaspăt intră în casă prin 
camera de locuit, de dormit şi cea a copiilor, iar aerul uzat 
este eliminat din bucătărie, baie şi WC, astfel mirosurile nu 
se pot răspândi prin casă.

Chiar şi modelele standard ale ferestrelor KF 410 din plas-
tic şi plastic/aluminiu, respectiv HF 310 din lemn/aluminiu 
corespund perfect cerinţelor caselor pasive. Instituţiile 
independente ift Rosenheim şi Institutul Tehnic din Graz au 
analizat şi au certificat utilizabilitatea lor în cadrul caselor 
pasive.

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

Architekten ZT-GmbH, Günter Weratschnig inginer constructor
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Motivele achiziţionării ferestrei  construcţie nouă   renovare

Tipul casei
 casă familială pentru una sau mai multe familii  casă pasivă
 casă cu consum redus de energie

Alegerea materialului de 
bază al tocului

 lemn/aluminiu   plastic/aluminiu
 combinaţie plastic/aluminiu şi lemn/aluminiu   plastic

Posibilităţile formării 
ferestrelor

 forme (construcţii dreptunghiulare, arcuite,    geam
       oblice, forme individuale, etc.)   baghete de divizare (divizare, tipuri, etc.)

 elemente fixe   mânere 
 divizare: cu unul sau mai multe canaturi,  

cu iluminare superioară
 culori (toate culorile RAL, decor pentru lemn,  

decor pentru metal, culori oţel aliat,  
culori pentru lemn, etc.) 

Tipuri de deschideri  oscilobatantă   culisantă 
 batantă  uşă pliantă
 oscilantă  uşi încuiabile
 cu vitraj fix  uşi batante spre exterior
 culisantă cu ridicare

Siguranţă şi securitate  feronerie de siguranţă  funcţii automate 
 geamuri securizate: ESG, VSG  SmartWindow
 control parental  casă complet inteligentă 
 sesizare deschidere

Umbrire şi plase contra 
insectelor

 fereastră cu canaturi cuplate  jaluzea
  protecţie de intimitate  plasă de insecte
  model cu baghete de încadrare   cu ramă fixă
  umbrire   cu rulou pliant
  funcţii automate   batant
  comandă SmartWindow   culisantă

 Raffstore  jaluzele

Accesorii aparţinătoare 
produselor

 aerisire  mânere decorative
  senzor automat de umezeală  praguri de uşi fără obstacole
  recuperarea energiei termice  uşi de intrare
  comanda unor încăperi  
  integrat în fereastră  
  comandă Smart Window

Izolare termică  potenţial de captarea energiei: puteţi calcula rapid şi simplu economisirea de cos-
turi de energie datorită ferestrelor termopan cu ajutorul calculatorului de economi-
sirea energiei de la Internorm pe site-ul www.internorm.com

 Termoizolare compatibilă cu casele pasive UW ~ 0,8 W/m2K
 termoizolare compatibilă cu casele cu consum redus de energie UW = 0,8 - 1,0 W/m2K
 izolare termică excelentă UW = 1,0 - 1,2 W/m2K 
 izolare termică standard UW = până la 1,2 - 1,3 W/m2K

LISTĂ DE CONTROL  
LA CUMPĂRAREA FERESTREI
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Izolare fonică  în cazul nivelului ridicat al zgomotului (de exemplu avioane şi trenuri, străzi cu trafic 
intens)  
necesită o izolare fonică de peste RW = 40 dB

 în cazul nivelului mediu al zgomotului (de exemplu străzi cu trafic normal, distanţe 
mai mari la sursele de zgomot) necesită o izolare fonică de RW = 36 - 39 dB

 în cazul nivelului redus al zgomotului (de exemplu locuinţă la ţară, în natură) necesită  
o izolare fonică de RW = 32 - 35 dB

Ce fel de ventilaţie a încăperii 
îmi doresc?

 sistem de ventilare continuă cu sau fără acţionare cu motor
 ventilaţie integrată în întregime
 ventilaţie prin fantă
 deschiderea manuală a ferestrei (oscilobatantă)

Montarea ferestrei  montare specializată conform regulilor tehnice (de ex. ÖNORM, RAL etc.)
 planul montării conform regulilor tehnice 

 - în colaborare cu partenerul Internorm [1st] window 

Îngrijire şi întreţinere  contract de întreţinere cu partener calificat Internorm [1st] window
 întreţinere prin mijloace proprii
 respectarea manualului/ghidului de întreţinere, service şi garanţie Internorm

Oferte de ferestre:
Când faceţi comparaţii, luaţi 
întotdeauna în considerare 
următoarele 
 

 dimensiunile ferestrei  valori ale izolaţiei
 vitrare  termică şi fonică  

                                                                              (conform atestatelor)
 feronerie  numărul garniturilor
 adâncime de montare  design 
 accesorii  indicatori de calitate
 formare suprafaţă  tehnologii integrate

Servicii de garanţie  pentru profile (decolorare, fisuri, aburirea geamului termopan)
 pentru suprafeţe
 pentru vitraj
 pentru funcţionare
 stabilitatea, calculabilitatea firmei producătoare
 produsul de marcă drept garanţie

Ce fel de prestaţii solicit?  măsurarea ferestrelor
 ofertă detaliată, transparentă cu diagrame
 montare
 întreţinere
 altele

De luat în considerare  prescripţiile regionale din domeniul construcţiilor 
 respectarea eventualelor prescripţii de design
 subvenţii
 termene de livrare

Raport preţ/servicii în 
ceea ce priveşte solicitările 
personale

 calitatea execuţiei
 garanţii extinse şi durată de viaţă lungă
 eficienţă energetică maximă - termoizolare optimă - costuri de încălzire reduse
 protecţie climatică: emisie de CO2 scăzută în urma termoizolării excelente
 protecţie antiefracţie
 îngrijire şi întreţinere simplă
 întreţinere şi îngrijire cu costuri reduse
 amortizarea rapidă a investiţiei
 menţinerea valorii pe decenii
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Izolarea termică a unei ferestre depinde de materialul de bază al tocului, de vitraj şi de etanşeitate. Indicele ei este va-
loarea U. Cu cât valoarea lui este mai mică, cu atât este mai bună izolarea termică.
Izolarea fonică a unei ferestre depinde de materialul de bază al tocului, de vitrajul şi de coeficientul de transfer al aerului. 
Indicele ei este valoarea dB. Cu cât fereastra este mai etanşă, cu atât performanţa izolării fonice este mai bună.

Uw = Izolarea termică a ferestrei calculată cu ajutorul lui EN 10077-1 sau omologată conform EN 12567-1 (exprimată în 
unitatea de măsură Watt / metru pătrat Kelvin = W/m2K); în tabelele de mai jos această valoare se regăseşte în fun-
cţie de tipuri de ferestre Internorm - în toate cazurile cu distanţiere din aluminiu respectiv din sticlă ISO.

Ug = Izolarea termică a geamului respectiv
Rw = Izolarea fonică a ferestrei conform DIN EN 20140-3 (exprimat în decibeli = dB) Certificatul de analiză este disponibil 
g =  Gradul de permeabilitatea totală a energiei conform EN 410                                     

  * Certificatul de analiză este disponibil

GEAMURI

VITRAJ TRIPLUSTRATIFICAT 
Ferestre din plastic şi plastic/aluminiu

KF 200 KF 300 KF 410 KF 405 KF 500

Vitraj
Vitraj 
cod

Ug g ALU ISO R
w

ALU ISO R
w

ALU ISO R
w

ALU ISO R
w

ALU ISO R
w

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

SOLAR+

0,7 

0,8

54% 

62%

1,0 

1,1

0,95 

1,0

33 

33

0,97 

1,0

0,89 

0,96

33 

33

4b/14Ar/4/14Ar/b4 38 K
LIGHT 

SOLAR+

0,6 

0,7

54% 

62%

0,96 

1,0

0,88 

0,95

33* 

33*

0,90 

0,97

0,82 

0,89

33* 

33*

6b/10Ar/5/10Ar/b5 3P5 LIGHT 0,8 53% 1,1 1,0 39* 1,0 0,96 39*

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

SOLAR+

0,5 

0,6

54% 

62%

0,81 

0,88

0,71 

0,78

34 

34

0,80 

0,88

0,71 

0,78

35 

35

0,79 

0,87

0,69 

0,76

35 

35

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

SOLAR+

0,5 

0,6

53% 

61%

0,81 

0,88

0,71 

0,78

40 

40

0,80 

0,88

0,71 

0,78

39 

39

0,79 

0,87

0,69 

0,76

39 

39

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

34N
LIGHT 

SOLAR+

0,6 

0,7

54% 

62%

0,88 

0,95 

0,78 

0,85

42 

42

0,88 

0,95 

0,78 

0,86

42 

42

0,87 

0,94

0,76 

0,84

42 

42

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

3FH
LIGHT 

SOLAR+

0,7 

0,7

50% 

56%

0,95 

0,95

0,85 

0,85

45* 

45*

0,95 

0,95

0,86 

0,86

45* 

45*

0,94 

0,94

0,84 

0,84

46* 

46*

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

3NU
LIGHT 

SOLAR+

0,5 

0,6

52% 

59%

0,81 

0,88

0,71 

0,78

44* 

44*
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VITRAJ TRIPLUSTRATIFICAT 
Ferestre din plastic şi plastic/aluminiu

KF 200 KF 300 KF 410 KF 405 KF 500

Vitraj
Vitraj 
cod

Ug g ALU ISO R
w

ALU ISO R
w

ALU ISO R
w

ALU ISO R
w

ALU ISO R
w

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

SOLAR+

0,7 

0,8

54% 

62%

1,0 

1,1

0,95 

1,0

33 

33

0,97 

1,0

0,89 

0,96

33 

33

4b/14Ar/4/14Ar/b4 38 K
LIGHT 

SOLAR+

0,6 

0,7

54% 

62%

0,96 

1,0

0,88 

0,95

33* 

33*

0,90 

0,97

0,82 

0,89

33* 

33*

6b/10Ar/5/10Ar/b5 3P5 LIGHT 0,8 53% 1,1 1,0 39* 1,0 0,96 39*

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

SOLAR+

0,5 

0,6

54% 

62%

0,81 

0,88

0,71 

0,78

34 

34

0,80 

0,88

0,71 

0,78

35 

35

0,79 

0,87

0,69 

0,76

35 

35

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

SOLAR+

0,5 

0,6

53% 

61%

0,81 

0,88

0,71 

0,78

40 

40

0,80 

0,88

0,71 

0,78

39 

39

0,79 

0,87

0,69 

0,76

39 

39

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

34N
LIGHT 

SOLAR+

0,6 

0,7

54% 

62%

0,88 

0,95 

0,78 

0,85

42 

42

0,88 

0,95 

0,78 

0,86

42 

42

0,87 

0,94

0,76 

0,84

42 

42

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

3FH
LIGHT 

SOLAR+

0,7 

0,7

50% 

56%

0,95 

0,95

0,85 

0,85

45* 

45*

0,95 

0,95

0,86 

0,86

45* 

45*

0,94 

0,94

0,84 

0,84

46* 

46*

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

3NU
LIGHT 

SOLAR+

0,5 

0,6

52% 

59%

0,81 

0,88

0,71 

0,78

44* 

44*

  

 

  

 

VITRAJ TRIPLUSTRATIFICAT 
Fereastră din lemn/aluminiu

HF 210 HF 310 HF 410

Geam Geam 
cod

Ug / g ALU ISO Rw ALU ISO Rw ALU ISO Rw

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

SOLAR+

0,7 

0,8

54% 

62%

0,98 

1,0

0,90 

0,96

34 

34

0,98 

0,97*

0,87 

0,91*

30 

30

6b/10Ar/5/10Ar/b5 3P5 LIGHT 0,8 53% 1,0* 0,96* 36* 0,97* 0,91* 36*

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

SOLAR+

0,5 

0,6

54% 

62%

0,86 

0,93*

0,74 

0,81*

36 

36

0,79 

0,88*

0,69 

0,77*

35 

35

0,80 

0,89

0,70 

0,78

35* 

35*

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

SOLAR+

0,5 

0,6

53% 

61%

0,93 

1,0*

0,81 

0,90*

39 

39

0,88 

0,98*

0,77 

0,87*

39 

39

0,89* 

0,99*

0,78* 

0,88*

39* 

39*

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

34N
LIGHT 

SOLAR+

0,6 

0,7

54% 

62%

0,93* 

0,98*

0,81* 

0,90*

44 

44

0,88* 

0,98*

0,77* 

0,87*

42 

42

0,89* 

0,99*

0,78* 

0,88*

42* 

42*

44b.2/14Ar/4/12Ar/
b44.2(VSG-S)

3FH
LIGHT 

SOLAR+

0,7 

0,7

50 % 

56 %

0,98* 

0,98* 

0,90* 

0,90*

46 

46

0,98 

0,98*

0,87 

0,87*

46 

46

0,99* 

0,99*

0,88* 

0,99*

46* 

46*

 

CU CANATURI CUPLATE 
Plastic/aluminiu şi lemn/aluminiu

KV 240 KV 440 
studio

KV 440 
home/ambiente

HV 350

Vitraj Vitraj 
cod

ALU ISO Rw ALU ISO Rw ALU ISO Rw ALU ISO Rw

4 // 6/18Ar/b4 2KU LIGHT 1,1* 1,1* 41* 1,0 0,98 40 0,99 0,95 41

6 // 6/18Ar/b4 2KU LIGHT 1,1* 1,1* 43* 1,0 0,97 42 1,0 0,98 42 0,99 0,95 44

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

37F LIGHT 0,80 40* 0,74 0,69 40* 0,73 0,69 40*  0,72 0,68 44

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

37M LIGHT 0,85 0,81 44

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

3AD
LIGHT 

SOLAR+

0,83 

0,90

0,78 

0,85

43 

43

0,82 

0,89

0,77 

0,84

43 

43

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

3AE
LIGHT 

SOLAR+

0,76 

0,76

0,71 

0,71

43 

43

0,75 

0,75

0,70 

0,70

43 

43

UŞI CULISANTE CU RIDICARE 
Plastic, plastic/aluminiu şi lemn/aluminiu

KS 430 HS 330

Vitraj
Vitraj 

cod
Ug g ALU ISO Rw ALU ISO Rw

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

3T6
LIGHT 

SOLAR+

0,5 

0,6

54% 

62%

0,76 

0,81

0,68 

0,73

33 

33

0,73* 

0,81*

32 

32

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

3F8
LIGHT 

SOLAR+

0,5 

0,6

53% 

60%

0,76 

0,81 

0,68 

0,73

41 

41
 

0,73* 

0,81*

40 

40
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INTREPRINDEREA

DIRECTOARE 
DE DIRECŢIE
PRODUSE DE CALITATE  
EXCELENTĂ PENTRU  
CLIENŢI EXIGENŢI. 
 
Specialiştii noştri se străduiesc zilnic la respectarea 
promisiunilor noastre referitoare la calitate. Pentru 
noi este o datorie permanentă controlul şi docu-
mentarea continuă a calităţii. Cu ajutorul centrului 
nostru de analiză dotat în mod excelent verificăm 
toţi componenţii folosind cele mai recente cuceriri 
ale tehnicii.

Însă asigurarea calităţii Internorm nu se termină în 
momentul ieşirii produsului din fabrică. Noi suntem 
satisfăcuţi numai dacă clientul primeşte produsul 
dorit şi este mulţumit de prestaţiile noastre.
 
Concepţia noastră logistică garantează transportul 
punctual al întregii comenzi la data stabilită.
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COEFICIENTUL DE MULŢUMIRE CLIENŢI DE 98 %  
DEMONSTREAZĂ CONSULTANŢA COMPETENTĂ ŞI 
COMPETENŢA SERVICIULUI DE RELAŢII CU PUBLICUL.

Consultanţa în cazul cumpărării de ferestre şi uşi este o chestiune de încredere, deoa-
rece este vorba de o investiţie, care trebuie să vă servească timp îndelungat. 

Din această cauză Internorm pune un accent deosebit pe instruirea partenerilor săi. Vă 
oferă o deservire completă de la consultanţa profesională prin instalarea curată până 
la prestaţiile perfecte de după cumpărare. Internorm nu doreşte numai ca să vă facă 
mulţumit, dar şi să vă facă încântat.

[1st] parteneri window, ca marca de furnizor
Firmele partenere Internorm certificate trebuie să îndeplinească douăsprezece condiţii 
de bază Customer Care. Aceasta este verificată şi dezvoltată în continuu printr-o evalu-
are a gradului de mulţumire a clienţilor efectuată de o instituţie externă.

[1st] PARTENERI WINDOW



CELE 10 CRITERII DE BAZĂ CUSTOMER CARE

NOI SUNTEM MULŢUMIŢI DACĂ AM 
REUŞIT SĂ VĂ FACEM ÎNCÂNTAT 

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

In ambientul plăcut oferit de magazinul nostru de prezentare primiţi o privire de ansamblu 
asupra produselor noastre.

Noi vă luăm în serios ca şi client: totdeauna suntem prietenoşi şi politicoşi cu Dumnea-
voastră, suntem atenţi la pretenţiile particulare.

Vă uşurăm luarea deciziilor acordându-vă consultanţă multilaterală profesională. Vă propu-
nem şi accesorii utile.

Oferta de preţ va fi întocmită pe data promisă, şi va corespunde întocmai celor discutate 
pe parcursul consultaţiei.

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

Produsele comandate vor fi livrate la data stabilită, fără lipsuri şi în perfecta stare.

Montarea va fi executată de o echipă de încredere de specialişti de montaj, în mod mena-
jant, curat şi având grijă de ordinea casei.

După un timp după montare vom lua legătura cu Dumneavoastră pentru a ne convinge 
dacă sunteţi sau nu mulţumit. 

Vă stăm la dispoziţie imediat şi prompt dacă aveţi întrebări sau cerinţe.

1
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INTREPRINDEREA



144 I 145  

VĂ OFERIM

Ferestre unicat
Fiecare fereastră Internorm este complet unică, deoarece este 
fabricată la comandă pe baza concepţiei Dumneavoastră indivi-
duale în fabricile noastre moderne din Austria. Producem ferestre 
din material plastic, plastic/aluminiu şi lemn/aluminiu. Posibilităţi 
aproape nelimitate de formare datorită sortimentului larg de cu-
lori, vitraje şi mânere. Conform cerinţelor Dumneavoastră! 

 
Tehnologii inovative
Departamentul propriu de cercetarea şi dezvoltare a întreprinderii 
noastre elaborează în continuu tehnologii noi, ca să vă putem asi-
gura un confort şi o siguranţă şi mai mare. Aceste dezvoltări sunt 
realizate cu ajutorul celor mai moderne tehnologii. 

 
Combinabilitate perfectă
Ferestrele Internorm sunt perfect combinabile cu toate celelalte 
produse Internorm. Structurile de suprafaţă, culorile şi geamurile 
identice permit realizarea unui design armonios. 

Calitate excelentă
În cazul ferestrelor izolarea termică şi fonică excelentă Internorm 
se înţelege de la sine. Numărul mare al distincţiilor şi certificatelor 
noastre internaţionale şi naţionale dovedesc rolul nostru conducă-
tor în domeniul dezvoltării şi fabricării ferestrelor şi uşilor.

Consultanţă competentă
Noi suntem mulţumiţi, dacă şi Dumneavoastră sunteţi mulţumit. 
Am alcătuit un program unic de deservire a clienţilor, aşa numitul 
program Customer Care. Cu ajutorul celor peste 1.290 de par-
teneri distribuitori din 22 de ţări vă garantăm calitatea de lider de 
piaţă şi servicii excelente. 

Montare profesională
O echipă de montare competentă formată din specialişti autorizaţi 
vă garantează o montare curată şi profesională conform standar-
delor în vigoare. După montare ei verifică împreună cu Dumnea-
voastră funcţionarea perfectă a fiecărei ferestre, totodată vă oferă 
sfaturi valoroase de îngrijire şi întreţinere 

FERESTRE DE CALITATE SUPERI-
OARĂ ŞI PRESTAŢII DE NIVEL ÎNALT.

LANNACH/STEIERMARK 
Fabricarea produselor din lemn/aluminiu

SARLEINSBACH/AUSTRIA SUPERIOARĂ 

Fabricarea ferestrelor din plastic  

şi a geamurilor termopan, extrudare 

TRAUN/AUSTRIA SUPERIOARĂ 

Fabricarea ferestrelor din plastic, a geamurilor termopan  

şi a produselor din aluminiu 



PUTEȚI SAVURA GARANTAT  
FERESTRELE INTERNORM PE DURATĂ LUNGĂ

Fiind marca conducătoare de ferestre şi uşi din Europa, Internorm are o experienţă de peste 85 de ani în soluţii  
inovatoare privind ferestrele şi uşile de o fiabilitate şi durată de viaţă remarcabilă. Noi garantăm acest lucru.

GARANŢII / EXTRAS:
Textul integral al reglementărilor garanţiale, al condiţiilor garanţiale exacte, şi ce aveţi de făcut în caz de garanţie, se găseşte în manualul Internorm „Ghid de îngrijire, întreţinere şi 

garanţii“. Veţi primi acest manual odată cu livrarea produselor Internorm. De asemenea este disponibil la fiecare partener Internorm [1st] window. 

GARANŢII

Garanţie  · Garanţie de rezistenţă la intemperii, decolorării nefireşti şi a fisurării suprafeţelor ferestrelor 
şi uşilor cu profile albe din plastic, cu excepţia îmbinărilor colţurilor.

 · Garanţie de rezistenţă la intemperii, decolorării nefireşti şi a fisurării suprafeţelor ferestrelor 
şi uşilor cu profile albe din plastic acoperite cu folie, cu excepţia îmbinărilor colţurilor.

 · Garanţie împotriva decolorării nefireşti şi a fisurării suprafeţelor ferestrelor şi uşilor eloxate şi 
vopsite cu pulbere.

 · Garanţie împotriva aburirii dintre straturile geamurilor termopan.

 · Garanţie pentru funcţiile compozitului format din lemn, spumă termo ă şi profil din aluminiu 
în cazul tuturor sistemelor de ferestre Internorm din lemn/aluminiu, dacă au fost respectate 
indicaţiile Internorm de montare şi întreţinere.

 · Garanţie pentru lipirea şi izolarea geamurilor termopan în cazul tuturor sistemelor de feres-
tre Internorm din lemn/aluminiu, dacă au fost respectate indicaţiile Internorm de montare şi 
întreţinere.

· Garanţie pentru baghetele de divizare false lipite.

Garanţie · Garanţia mânerelor de uşă cu înveliş PVD contra coroziunii, dacă nu există defecte meca-
nice.

· Garanţie împotriva decolorării nefireşti şi a fisurării suprafeţelor panourilor de uşă.  
Nu există garanţie pentru modificările optice de suprafaţă datorate impurităţilor.

Garanţie · Garanţie de rezistenţă la intemperii, decolorării nefireşti şi fisurării suprafeţei profilelor 
jaluzelelor din plastic.

· Garanţie împotriva decolorării nefireşti şi fisurării suprafeţelor profilelor obloanelor rulante 
din aluminiu eloxate sau vopsite cu pulbere.

· Garanţie de funcţionare a feroneriei ferestrelor şi uşilor, în cazul respectării prevederilor 
Internorm de montare şi întreţinere. 

Asigurare În afara celor de mai sus, Internorm asigură garanţie asupra faptului, că specialiştii noştri 
pot aduce produsele Internorm din nou într-o stare în care funcţionarea lor completă să 
fie asigurată până la 30 de ani (piese originale nu sunt obligatorii). Acest lucru este valabil 
doar cu condiţia ca structura tocului (toc şi canaturi) să nu sufere deteriorări. 
 Perioada de 30 de ani începe din data fabricaţiei. Aceste prestaţii, materiale, timp de 
lucru, etc. necesare pentru menţinerea funcţionării vor fi facturate conform raporturilor de 
cheltuieli aflate în vigoare. 

5
 ANI

10
 ANI

3
 ANI

30
 DE ANI
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Tipărire: Prime Rate Kft., H-1044 Budapest, Megyeri út 53.

Pot apărea modificări tehnice, erori de tipărire.
Internorm International GmbH este partener de licenţă ARA: Numărul nostru de licenţă: 4477

Stema Austriei Etichetă de calitate 
din Austria

TÜV Institutul de Tehnica  
Ferestrelor din Rosenheim

Marcaj CE

Certificat
de Minergie® 

Societatea Austriacă 
de Modelare a Mediului

Certificat pentru gospodări-
rea silvică durabilă

Certificat KlimaHaus

Premiul Energy Globe
(Proiekt Schiestlhaus )

Federaţia de Climă 
Din Traun 

Universitatea Tehnică 
din Graz

Ministerul Federal al Transporturilor, 
Inovaţiilor şi Tehnologiei

Etichetă de calitate RALPlus X Award

ATESTATE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE CERTIFICĂ  
CALITATEA PROEMINENTĂ A PRODUSELOR NOASTRE.

Know-how-ul nostru reprezintă garanţia să primiţi prestaţiile cele mai bune pentru banii Dumneavoastră. Calitatea 
directoare pentru toată Europa este garantată de fabricile noastre cele mai moderne şi controlul calităţii cel mai 
sever, dovedită de certificatele acordate de instituţiile de autentificare din Europa. 

Toate acestea sunt argumente în favoarea Internorm. 



Toate acestea sunt argumente în favoarea Internorm. 
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INTERNORM REPREZENTARE: 

IInternorm Fenster GmbH 

A-1230 Wien · Vorarlberger Allee 27
Tel.: +43 (1) 605 72-0 · Fax: +43 (1) 605 72-2125
E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5
Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433
E-Mail: linz@internorm.com

A-6020 Innsbruck · Eduard-Bodem-Gasse 1
Tel.: +43 (512) 36 10 48-0 · Fax: +43 (512) 36 10 48-2625
E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2
Tel.: +43 (3136) 825 00-0 · Fax: +43 (3136) 825 00-2829
E-Mail: lannach@internorm.com


