Fa vagy műanyag ablak?
Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy minden anyagnak vannak előnyei, korlátai és
hátrányai. A fa ablakok leginkább természetességükkel hódítanak, de ami előny, az egyben
hátrány is, általában gyorsabban használódnak el az időjárás viszontagságai közepette, mint
például műanyag társaik. Vetemednek, felületükre a nap és az eső is romboló hatással van, így
ezeket időről időre le kell festeni. Akár festőt fogad, akár Ön festi le az ablakokat, minden
esetben csak tovább növeli azok költségeit és nem biztos, hogy esztétikailag is kifogástalan
lesz az eredmény.
A műanyag ablakok bár tartósak és mérettartóak, nem vetemednek, és nem igényelnek
gondozást, a hosszú évek során azonban ezek a nyílászárók is veszítenek szépségükből. Az
alumínium ablak jobban és hosszabb ideig bírja az időjárás változásait, viszont önmagában
nem jó hőszigetelő anyag és kevésbé esztétikus gondozást, a hosszú évek során azonban ezek
a nyílászárók is veszítenek szépségükből.
Melyik az optimális ablak?
Nyilván, ez attól is függ, hogy kinek milyen igényei vannak. Lehetnek szép és jó minőségű
ablakai csak fából vagy csak műanyagból, de számolnia kell az anyagok időtartambeli és
anyagból adódó korlátaival. Azaz nem mindegy, hogy 5,10,15 vagy 20 évig használja
kifogástalanul a homlokzati nyílászáróit.
Az Internom által képviselt legkorszerűbb ablaktechnológia ötvözte a fa, a műanyag és az
alumínium előnyös tulajdonságait, hogy olyan homlokzati nyílászárókat alkossanak, amelyek
egyszerre szépek és tartósak, valamint minden felmerülő műszaki követelménynek
megfelelnek. (emelt szintű hanggátlás, kimagasló hőszigetelési érték)
Mitől is olyan különlegesek az Internorm ablakok? Mind a műanyag, mind a fa ablakok
jobban bírják az igénybevételt és megőrzik eredeti szépségüket, ha kívül precíziós
alumíniummal vannak borítva. Utóbbi azért is fontos, mert kiegyensúlyozza és csökkenti a fa
páratartalom miatti mozgását (vetemedés). A megjelenés szempontjából is előnyt jelent az
alumíniumborítás, hiszen gyárilag bármilyen színre festhető, valamint különböző designok
szerint alakítható.
Az általunk forgalmazott Internom ablakok között talál fa/alu, műanyag és műanyag/alu
modelleket. Az Internorm fa/alu ablakok hőszigetelési értéke általában valamivel jobb,
ugyanakkor magasabb árkategóriát is képviselnek, mivel a fából készült ablakok még mindig
az exkluzívitást jelentik az építőiparban. Ezzel szemben az Internorm műanyag/alu modellek
hasonló műszaki tartalommal költséghatékony alternatívái lehetnek az Internorm fa
ablakoknak.

