
MITŐL JÓ EGY ABLAK? 

[1 Tájolás 
A napsütés ideális kihasználása érdekében torvezze ablakait els ősorban délL nyugati vagy keleti tájolással. A délre néz ő  
nagy ahlakíelületek sok energiát engednek a házba. fényt és életet visznek a szobákba. A szobák túlmelegedésének elke-
rülése érdekében mér a tervezéskor gondolni kell az árnyékolástechnika beépítésére. Kiegészítésként rovarvéd ő  rendsze-

reket ig alkalmazhatunk. 

[1 Hőszigetelés 

Egy átlagos házban az energia kb. 25 %-a az ablakoknál vész el. A h őszigetelés ezért különösen fontos. Ez a tok alapa-

nyagától, a szigeteléstő l és az üvegezóstő l függ. Az ablakok h őszigetelési tulajdonságainak jelzőszáma az U-érték. Minél 

kisebb at Uérták, annál jobb az ablak h őszigetelése. 

[1 Hangszigetelés 

A zaj kellemetlen ás bizonyos intenzités, valamint id ő  esetén negativ hatással lohoi az emberi szervezetre. Ezérz ügyelni 
kell az üvegezés, a tok és a szigetelés anyagának helyes megválasztása. Az ablak hangszigetelését decihelben (dB) mérik. 
Minél magasabb a dB érték. annál jobb az ablak hangszigetelése. 

[] Szigetelés 

Az ablakok a külső  fal fontos elemei, ellen kell állniuk a csapóes őnek és a szélterhelésnek. Fontos az ablak szigetelése is. 
illetve a légáteresztése. Ezt a fúga átengedési együtthatóval (a-érték) jellemzik. Minél kisebb az a-érték, annál jobb az ablak 

szigetelése. 

[1 Betörésbiztonság 

Egy gyakorlott betörőnek csak tíz másodpercre van szüksége egy ahlakszárny kiemelésóhez. Hogy ez ne történhessen 

meg. az  lnternorm mér alapkivitelhen ig kiváló biztonságot kínál. A fokozott biztonság érdekében az lnternorm WK1 és 
WK2 biztonsági kiviteleket, speciális záróelemekkel felszerelt, több ponton záródó nyílászárákat stb. kínál Önnek. A FIX-

0-ROUND technológia az üveg az ablakszárnyha történ ő  körkörös, megszakításmentes rögzítését jelenti. Az ablaküveg 

kiemelése ezáltal szinte lehetetlen. (lásd a 11. oldal). 

E] Energiatakarékosság 

A megfelel ő  ablakok jelentősen hozzájárulhatnak az energiatakarékossághoz. Az lnternorm ehhez a legjobb ablakokat 
kínálja, amelyeket kiforrott technika, és az optimális h ő - illetve hangszigeteiés jellemez. Megfelel ő  üvegezéssel elérhet ő  
az alacsony energiafelhasználású vagy a ijasszívház minősítés is. Ezáltal f ű tésköltséget takarit meg, ás javítja a kellemes 
otthon érzetet. (A passzívház témában további információ az lnternorm ablak katalógusban található, mely az lnternorm 
Márkekeresked ő knél is átvehet ő .) 

[] Beépítés/szerelés 

Az ablakok ás ajtók szakszer ű  beépítése előfeltétele azok kifogástalan m űködésének és tartós használhatóságának. A 

falazathoz való kapcsolódási területen is kialakulhat h őveszteség, és ennek következtében páralecsapódás ás gombáso-

dás. Ezért a beépítést csak megfelel ően képzett személyek végezhetik, mint példáUl az lnternorm Márkakeresked ők. 

Ők garantálják a legfejlettebb technológiai beépítést, és ezáltal a szabványok betartását - mint például a RAL-beépítés -‚ 
valamint az, opülotflzi.Kai alapelvek ligyelembevételét. 

[] Megfelelő  szellőztetés 

Az lnternorm ablakok nagyon jó h őszigetelési ás szigetelési tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezáltal elkerülhet ő  a 

kellemetlen huzat. f ű tési energia takarítható meg, ás kívül tarthatók a zavaró zajok is 
Emiatt azonban fontos a célzott szell őztetés. Javasoljuk, hogy naponta többször 5 perces, nagy szell őztetést végezzen. 

A szobah őmérséklet ugyan néhány percre csökken, de a „h őtároló" falak. a tet ő  és a padló nem h ű lnek le. A friss leveg ő  
gyorsan felmelegszik, és az energiaveszteség minimális lesz. 

További információk az lnternorrn Ablak- ás Ajtókatalógusban, valamint a www.internorm.hu  oldalon olvashatók. 
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