OKNO PRIHODNOSTI

Svetovna premiera za „THERMO passiv“ in
„THERMO design“
Internorm predstavlja nove visoko toplotnoizolacijske
okenske sisteme
Internorm, vodilna znamka oken v Evropi, prvič predstavlja nova visoko toplotnoizolacijska okenska sistema „THERMO passiv“ in „THERMO design“.
Oba sistema sta serijsko opremljena z novo trojno zasteklitvijo in v toplotni
izolaciji dosegata najboljše vrednosti, odvisno od zasteklitve do UW = 0,69 W/
m²K oz. UW = 0,71. Poleg energijske učinkovitosti okna očarajo tudi s svojim
dizajnom: krila v „Vetro“-dizajnu omogočajo sodobno stekleno arhitekturo z
neprekinjeno stekleno površino v krilu in ozko vidno širino do 87 oz. 89 mm.
Dodatno okenski sistem „THERMO design“ na notranji strani omogoča moderen, površinsko izravnan dizajn.

THERMO passiv – že standardno pri pasivnih hišah
Okenski sistem „THERMO passiv“ zaradi inovativne kombinacije materialov okvirja z
visokotesnilno termoizolacijsko peno in trojno zasteklitvijo z visoko toplotnoizolacijskim distančnikom dosega vrednosti toplotne izolacije do UW = 0,69 W/m²K . Krila v
Vetro-dizajnu omogočajo arhitekturo z neprekinjeno stekleno površino v krilu pri ozki
vidni širini do 87 mm. Dodatno je okenski sistem s certifikatom pasivne hiše dobavljiv s posebnim spojem termoizolacijske pene in materiala ter z dodatno termično
ločeno ojačitvijo.

THERMO design znotraj površinsko izravnan
Okenski sistem „THERMO design“ ki je prav tako primeren za nizkoenergijske in
pasivne hiše dosega vrednost toplotne izolacije do UW = 0,71 W/m²K. Tudi tukaj je že v standardni izvedbi termoizolacijska pena v okvirju in trojna zasteklitev z
distančnikom iz legiranega jekla. „THERMO design“ optično očara zaradi atraktivne kombinacije: zunaj neprekinjena steklena površina v krilu – znotraj moderen in  
površinsko izravnan dizajn.

SOLAR+ prinaša 20 % več solarne energije
SOLAR+ je novo standardno steklo podjetja Internorm. Pri trojnem izolacijskem steklu s posebnim premazom je  prehod celotnega sončnega sevanja za 20 % višji  kot
pri trojnem standardnem steklu..Tako se tudi izkoristek sončne energije poviša za
20%. Z zasteklitvijo boste pridobili brezplačno dodatno ogrevanje.

Evropska znamka oken št. 1 na področju nizkoenergijskih
in pasivnih hiš
Poleg edinstvene kompetence pri oknih iz umetne mase je Internorm evropska
znamka oken št. 1 na področju nizkoenergijskih in pasivnih hiš - z več kot 80 %
elementov iz lesa/aluminija s trojno oziroma štirikratno zasteklitvijo. Internorm je edini
proizvajalec oken v Evropi z devetimi komponentami s certifikatom pasivne hiše. Paleta visoko toplotnoizolacijskih izdelkov že v standardu ustreza kriterijem pasivne hiše .

