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Optimális kombinálhatóság 



 BEÉPÍTÉS 

1. szint –  

A külső és a helyiségklíma határolása 

 A teljes felületen  

 Megszakítás nélkül 

 Belső oldalon teljes légzárás 

 Harmatpont feletti hőmérsékleten 



BEÉPÍTÉS 

2. szint – funkcionális területek 

 hőszigetelés 

 zajszigetelés 



BEÉPÍTÉS 

3. szint – Időjárás elleni védelem 

 csapó eső elleni védelem  

 szélzárás 

 

 



 A legjobb beépítési mód hagyományos falszerkezet (téglafal + külső hőszigetelés) 

esetén: szerkezet a fal síkján kívül, a szigetelés ráfordul a tokra. 

 Hőszigetelés optimális az ablak/falazat csatlakozásánál, gyakorlatilag 

hőhídmentes 

 Külső oldalon nem lesz túl nagy káva, így a g-érték „érvényesül” 
 

BEÉPÍTÉS 



Párkányfogadó profilok – ablakok alsó csatlakozása 

Purenit párkányfogadó 
300 kg szerkezetsúlyig 

„Passzívházas párkányfogadó” 
120 kg szerkezetsúlyig 



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT 

• Az ablakkeret falsík elé szereléséhez rozsdamentes acélból vagy 

horganyzott acélból készült konzolt használhatunk. A legalkalmasabb a „T” 

konzol, mely egy ráhegesztett pánttal egyrészt a falazatra ragasztható 

gyorskötésű ragasztó habarccsal, másrészt a falazat külső felületén 

csavarral rögzíthető. A tartókonzol rögzítése után a káva területén sima 

felületet kell létrehozni – ezzel lehetővé téve a tömítő-ragasztószalagok 

optimális tapadását.  



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT 
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BEÉPÍTÉSI JAVASLAT – ERKÉLYAJTÓK 

A 0-szinten lévő szerkezeteknél PURENIT padlócsatlakozóprofil alkalmazása 

javasolt. 



Purenit padlócsatlakozót célszerű közvetlenül az Internormtól rendelni, mivel ekkor a purenit 

az Internorm profiloknak megfelelően lesz kialakítva, így az összeépítés egyszerűbb, a tömítés 

tökéletes. A purenitet csavarozás előtt mindig elő kell fúrni, így elkerülhető az esetleges 

repedés! 

 

- 140/160/180/250 mm magasságban 

- csavarozható, ragasztható, vágható  

- optimális terhelhetőség 

- nagyon jó hőszigetelés 

- nincs pára és vízfelvétel 

- 3000 mm-es száláruként, 

  vagy méretrevágva 

 

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT – BEJÁRATI AJTÓ 



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT – EMELŐ-TOLÓ AJTÓK 

Az Internormtól rendelhető gyárilag elkészített dupla soros, profilhoz illeszkedő 

purenit padlócsatlakozó.  

 

 

 

 



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT – EMELŐ-TOLÓ AJTÓK 



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT – PURENIT PADLÓCSATLAKOZÓ 

A padlócsatlakozó profilt, a széleken, sorolásoknál, tokosztóknál stb. és a közbenső 

helyeken max. 50 cm-es távolságokkal a függőleges megtartása érdekében 

rögzíteni kell.  
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