
Internorm: KF 520 - okno nowej generacji

KF 520 – nowa generacja okien od Internorm łączy w sobie innowacyjny
design z techniczną wiedzą specjalistyczną. Cienka rama wraz ze skrzydłem
szklanym jest od strony zewnętrznej nie do odróżnienia od przeszklenia
stałego i zapewnia tym samym więcej światła. 

Rama po stronie wewnętrznej jest szczególnie cienka i całkowicie zlicowana ze skrzydłem okiennym.
Jest to doskonałe rozwiązanie dla architektury nowoczesnej i idącej z duchem czasu. To skrzydło
okienne kryje w sobie również rewolucyjne ryglowanie I-tec Secure, które praktycznie uniemożliwia
wyważenie okna. Zamiast czopów ryglujących, to zasuwki odpowiedzialne są za precyzyjne
zaryglowanie skrzydła okiennego wraz z ramą. I-tec Secure zintegrowane jest standardowo w nowym
oknie KF 520 i osiąga klasę odporności na włamanie do RC3.

Więcej światła
Szyby premium z powłoką ECLAZ® zapewniające nawet o 10% więcej naturalnego światła w
pomieszczeniach to już standard w ofercie Internorm. Szyba ta przepuszcza jeszcze więcej światła
niebieskiego i zapewnia nawet do 10% więcej światła dziennego. Sprawia ona nie tylko, że
pomieszczenia są jaśniejsze i bardziej przyjazne, lecz zapewnia również wyższą efektywność
energetyczną w budynku i do 11% mniejszą emisję CO2.

Więcej szkła
Cieńsza rama umożliwia zwiększenie powierzchni szyby.
Z uwagi na skrzydło szklane, skrzydła okiennego KF 520 nie sposób odróżnić od strony zewnętrznej
od przeszklenia stałego. Oznacza, to że okno wygląda wprawdzie jak przeszklenie stałe, w
rzeczywistości jest jednak oknem otwieranym. Rama po stronie wewnętrznej jest szczególnie cienka i
całkowicie zlicowana ze skrzydłem okiennym. Jest to doskonałe rozwiązanie dla architektury
nowoczesnej i idącej z duchem czasu.

Wyższy poziom bezpieczństwa
Bezkonkurencyjne, w pełni zintegrowane elementy gwarantujące odporność na włamanie nawet do
klasy RC3.
Zamiast czopów ryglujących, to zasuwki odpowiedzialne są za precyzyjne zaryglowanie skrzydła
okiennego wraz z ramą. Wyważenie okna jest praktycznie niemożliwe. I-tec Secure zintegrowane jest
standardowo w nowym oknie KF 520 i osiąga klasę odporności na włamanie do RC3.
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