Suprafeţe şi culori:

PARTEA INTERIOARĂ FEREASTRĂ
MATERIAL PLASTIC
FOLII DE DECOR
Alb

Alb nobil**

Oregon
Alb crem***
Decor**

Stejar auriu**

material

Gri antracit*

plastic

* poate fi solicitat în cazul KF 310, KF 410 şi

KF 520 cu design studio şi home pure

** poate fi solicitat în cazul KF 410, KF 310 şi KV 440
cu design home soft şi ambiente
*** numai în cazul KF 310

LEMN
CULORI STANDARD, MOLID, LAZURI
FI500

FI501

FI502

FI503

FI505

FI506*

FI507*

FI508*

FI509*

FI510

CULORI STANDARD,

CULORI STANDARD,

MOLID, ACOPERIRE

LARICE, LAZURI

FI916

LA600

LA604

CULORI HF 410 - POT FI COMANDATE ÎN AFARA CULORILOR
STANDARD ALE LEMNULUI
EI701

EI700

EI706

EI707

NU400

ES800

La construcția ferestrelor din lemn/aluminiu HF410 și a ușilor
liftant-culisante din lemn/aluminiu HS330 se pot utiliza si esențe
de lemn neobișnuite pentru producția elementelor de tâmplărie.

DOTĂRI

PARTE EXTERIOARĂ FEREASTRĂ
MATERIAL PLASTIC

ÎNVELIŞ DIN ALUMINIU
CULORI STANDARD*

Alb

CULORI HDS**

M916

HM704

HM722

HM113

HM907

HM735

HM906

HM721

HDS01

HDS05

HM304

HDS02

HDS06

HM803

HM716

HDS03

HDS07

HM817

HM605

HDS04

HDS08

material
plastic

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.

culori hirest***
* Toate culorile standard sunt rezistente la

HF916

CULORI DECOR DE LEMN****
HF304

HF113

intemperii, cu excepţia M916 (calitate de

HDH17

HDH12

gri deschis

maro mediu

faţadă)
** Culori intensive, sunt posibile toleranţe de
culoare.

HF605

HF735

HFM01

*** În cazul finisajelor de suprafaţă HF

HDH14

HDH13

maro deschis

maro închis

(structură fină cu rezistenţă la intemperii),
HFM(structură metalică fină cu rezistenţă la
intemperii), HM (culori standard cu rezistenţă la intemperii) şi HDH (culori standard de

HF704

HFM02

HF716

lemn cu rezistenţă la intemperii) se foloseşte
un strat pulverizat cu rezistenţă extraordina-

CULORI EFECT METALIC

ră la intemperii.
**** Culorile HDH au un aspect natural de lemn

HFM03

HF817

HFM04

datorită finisării artizanale a învelişurilor

DM01

DM02

verde închis

gri

structurii, totodată sunt posibile toleranţe
de culoare.
HFM22

HFM05

HFM11

DM03
gri închis

HFM14

HFM12

HFM21

CULORI SPECIALE
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.

CULORI DECOR OŢEL
HFM13

EL01

EL02

optică de oţel

optică de

inoxidabil mat

oţel inoxidabil
lucioasă

VITRAJ

Chinchilla

Linea

UADI

Sticlă armată ondulată

Statinato alb

Altdeutsch K

Masterpoint

Sticlă armată

Mastercarré

Ornament 504

Reflo

DISTANŢIERE VITRAJ
Distanţierele vitrajului Internorm ISO asigură cea mai mare economie de energie totală în cadrul sistemelor de
ferestre.

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 neînţelegerilor, vă rugăm să verificaţi mostrele de sticlă 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.

