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Az Internorm sima és az ablak stílusába  

észrevétlenül belesimuló üvegezőlécei  

kiegyensúlyozott felületet biztosítanak.

  Internorm Sz enveDélyből – 
  az IgazI kÜlönbSégek az a PrÓ réSzletekben rejlenek

A kiváló minőségű alumínium kilincs felár 

nélkül kapható, a kiválasztott stílushoz igazít-

ható.

A rejtett vasalat és a fix forgáspont alapvető 

fontosságú a kifogástalan működéshez és 

ezáltal a jobb terhelhetőséghez. Így biztosított 

a hosszú élettartam.

A záróelemek az Internormnál kiváló 

alapanyagból készülnek, a széleken 

pedig a tisztítás megkönnyítése 

érdekében lekerekítettek.

KF 410 műanyag-alumínium ablak,  
belső nézet

4 I 5

7

Többszárnyú ablaknál a váltószárnyaknál 

nincs látható hézag, így szimmetrikus 

vonalvezetés érvényesül.

8

A hosszú élettartamú tömítések kiváló minőségű 

alapanyagból, a felhasználási célt szem előtt tartva 

készülnek. A fekete vagy világosszürke tömítések 

tökéletesen illenek az ablak színéhez. 
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4

9
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A kiemelkedő víz- és a hangszigetelést 

biztosító, három körbefutó tömítés 

felár nélkül kapható.

6

A falvastagság számít: a saját gyártású 

profilok 3mm-es külső falvastagsággal készül-

nek. Az Internorm termékek ezért nyerték el a 

legmagasabb, RAL-A tanúsítványt.

5

A kétszínű tömítések tiszta és ápolt 

megjelenést kölcsönöznek.

3
Belül  
feketeKívül  

szürke

meggyőző réSzletek

Az Internorm nagy gondot fordít a 

harmonikus szimmetriára. A szép 

és nyugodt vonalvezetés szimmetrikus 

belső optikát biztosít.



előnyök:
 A váltószárnyak találkozása esztétikus, szimmetrikus kialakítású
 A szárnyak közötti hézag fedett
 A váltószárnyak találkozási vonala keskenyebb,  

így több fény juthat be

Aszimmetrikusan kivitelezett sarkakHarmonikus szimmetria

váltÓSzárnyaS kIvItel

6 I 7

előnyök:
 Jobb hő- és hangszigetelés, ezáltal kisebb légáteresztés 
 Kiváló tömítettség csapóeső ellen, így a helyiség védett  

a nedvességtől  

2 tömítés3 körbefutó tömítés

3 körbefutÓ tömítéS Üvegezőléc
előny:
 Az üvegezőléc minden Internorm designstílusnál  

harmonikus formájú

Harmonikus, síkban a szárnyprofilba helyezett üvegezőléc Síkban eltolt, feltűnő kialakítás

közéPSő tömítéS a Szárnyon
előnyök:
 Könnyen tisztítható tok
 Hosszú élettartamú tömítések a szárnyon, védve  

a sérülésektől

Középső tömítés a tokprofilba ragasztvaKözépső tömítések az Internormnál nem a tokon, hanem a szárnyon

A tokon elhelyezett középső tömítések  

folyamatos igénybevételnek vannak  

kitéve – sérülés és elhasználódás ellen  

nem védettek.

meggyőző réSzletek
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vaSalatok
előnyök:
 Rejtett vasalat felár nélkül
 Tökéletes megjelenés, valamint egyszerű  

és biztonságos tisztítás
 A belső tömítést nem kell megszakítani

Kívül fekvő vasalati elemekLetisztult megjelenés a rejtett vasalatoknak köszönhetően

falckIalakítáS
előnyök:
 Kellemes forma a felületek íves találkozásának köszönhetően
 Legömbölyített záróelemek az egyszerű és biztonságos 

 tisztítás érdekében 

Legömbölyített záróelemek Szögletes záróelemek

kellemeS megjelenéS
előnyök:
 Kellemes tapintású, megbízhatóan működő alumínium 

designkilincs felár nélkül
 Decens és észrevétlen, fekete ISO üvegtávtartó 

Műanyag kilincsAlumínium designkilincs ISO üvegtávtartó Távtartó

belSő vaSalatok
előnyök:
 Fix forgáspont a lassabb kopás és nagyobb szárnysúly 

hordozása érdekében, valamint hosszabb élettartam

A sarokcsapágy nincs egy síkban rögzítve 

a tokhoz

A forgáspont fix, a vasalat teljes felületén felfekszik

Nem rögzített forgáspont esetén feltűnő 

elhasználódási jelek láthatók (lerakódott 

szennyeződés).

meggyőző réSzletek

Kívül fekvő vasalat esetén a belső tömítést 

meg kell szakítani, a meleg levegő behatol-

hat, és harmatképződés vagy fagyás léphet 

fel.



KV 440 műanyag-alumínium kapcsolt szárnyú ablak 
Külső nézet

az Internorm alumínIum borítáS  
hoSSzú távú véDelmet bIztoSít
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A sarkak kiképzése kiemeli a 

minőségi kidolgozást és a leg- 

kisebb részletig átgondolt  

tökéletességet.
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A formás távtartók a letisztult 

designnak köszönhetően szinte 

láthatatlanok, mégis optimális 

szigetelést biztosítanak.

12

Az Internorm rendkívül idő-

járásálló alumínium bevonatának 

köszönhetően hosszú évekig 

megmarad az ablak színe.

13

Sokszínűség. Az alumínium borítás 

a választható színek széles skáláját 

biztosítja. Tapinthatóan strukturált 

felület is készíthető, például faere-

zet utánzata.

14

alumínIum bevonat

Kopott felület normál alumínium bevonattal 
(mérsékelten időjárásálló)

előnyök:

 A rendkívül időjárásálló alumínium bevonatnak köszön-
hetően hosszú évekig megmarad az ablak színe

 Fa-alumínium és műanyag-alumínium ablakok esetében 
a rendkívül időjárásálló kivitel felár nélkül elérhető

 10 év garancia időjárásállóságra 

* A mintákat a Piesslinger vállalat (Molln) szabadtéri 
időjárási hatásvizsgáló állványán vizsgálták.

Rendkívüli időjárásállóság tesztelve*: Kb. 8 év időjárási hatás után 
sem látható szinte semmi különbség az Internorm termékeken az új  
alumíniumborításhoz képest.

meggyőző réSzletek

tökéleteS réSzletek
előnyök:
 A sarkak kifogástalan kidolgozása az ablaktok kellemes 

megjelenését és hosszú távú védelmét garantálja
 A fekete ISO üvegtávtartó észrevétlenül simul az ablak 

stílusába

Síkban eltolt sarkokTökéletes sarokkidolgozás ISO üvegtávtartó Feltűnő távtartó



Fa-szigetelőhab-alumínium  

kombináció – a tökéletes trió.

A fa profilok gyártásához az 

Internormnál csomómentes és 

kiváló minőségű fa nyersanyagot 

használnak. 

Internorm fa-alumínIum ablakok – 
átgonDolt mInőSég

HF 310 fa-alumínium ablak,  
belső nézet

A fa elemek impregnálása 

hosszú élettartamot, kiváló 

minőséget és optimális védelmet 

biztosít minden élnek.
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A fa-alumínium ablakok 

optimális védelme a nedves 

lezárásnak köszönhető.
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meggyőző réSzletek

15
ragaSztott Üveg
előnyök: FIX-O-rOund® technológia 2002 óta
 Jobb hőszigetelés és biztonság
 Jobb hangszigetelés

 Megbízhatóbb működés és stabilitás különösen 
nagyobb szárnysúlynál 

ÜvegezőékI-tec üvegezés  

Sok ablaküveg csak néhány ponton csatlakozik a tokhoz. 

Az Internormnál alapkivitelben a FIX-O-ROUND® tech-

nológiát alkalmazzuk a hézagmentes, körkörös rögzítés 

érdekében. A technológia előnye az ablaktok és az üveg 

körbefutó összeragasztásában rejlik. Ez jelentősen javítja 

az ablak stabilitását, hő- és hangszigetelését, a betörés 

elleni védelmet és a működési biztonságot a teljes élet- 

tartam alatt.

Innovatív, kerek megolDáS

A hegesztett szárnytokot 
derékszögben megfeszítjük.

Az üveget behelyezzük a tokba, 
és központosítjuk.

Az üveg és a tok között fennma-
radó hézagot körben ragasztóval 
töltjük ki.

Az üvegezőléc vagy a takaróléc 
felszerelésével a ragasztási fugát 
eltakarjuk. 

Természetesen minden fa-alumínium ablak rendelkezik a szép Internorm 

kiegészítőkkel:  

 kiváló minőségű alumínium kilincs 

 legömbölyített záróelemek



fa-SzIgetelőhab-alumínIum  
kombInácIÓ

az egyeS elemek ImPregnáláSa

14 I 15

ÜvegezéSkIfogáStalan mInőSégű fa

előnyök:
 Az Internormnál minden fa elemet külön impregnálnak
 Ennek köszönhető a hosszú élettartam, a kiváló minőség 

és az optimális védelem, mindenek előtt a sarkoknál

Ha az összeszerelt tokot impregnálják, 

akkor a csatlakozások területén nincs 

védelem.

előnyök:
 Az üveglapok összeragasztása kívül és belül a megbíz-

ható működés és stabilitás érdekében
 A nedves lezárás és a ragasztószalag jó tömítettséget 

biztosít, és megakadályozza a víz bejutását 

előnyök:
 A kifinomult design és a maximális stabilitás érdekében a fa nyersanyagot felhasználás előtt  

bevizsgálják 
 Kizárólag csomómentes és kifogástalan minőségű fát használnak fel
 Minden felhasznált faanyag fenntartható művelésű erdőgazdaságból és nagyrészt PEFC tanúsított 

erdőkből és fűrészüzemekből származik. 

előnyök:
 Fa: hordozóelem a statika és a kellemes belső megjelenés jegyében
 termohab: szigetelés a kiváló hőszigetelés és a faelemek nedvesség elleni védelme érdekében*
 Alumínium: egyedi színek, időjárás elleni védelem

Az üveg a szoba felőli oldalon jól tömített,  

így nem juthat be és nem károsíthatja a fát  

a nedves beltéri levegő.

* Az IFT-Rosenheim által igazoltan

meggyőző réSzletek

Hagyományos ablakelem termohab nélkül.



[1st] a minőségben

ennek jegyében folyamatoSan 
azon Dolgozunk, hogy a ránk 
jellemző magaS mInőSégI  
Színvonalat tovább emeljÜk.
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meggyőző réSzletek

kIválÓ mInőSégű alaPanyagok 
tökéleteS kombInácIÓja

Műanyag-aluMíniuM ablakok  
IntellIgenS kombInácIÓ
A homlokzat kialakításakor a színek összehangolásának lényeges 

szerep jut. A külső alumínium borítás számtalan kialakítási lehetősé-

get nyújt. Az alumínium és a műanyag kombinációja kívül időjárásálló 

alumínium borítást, belül pedig könnyen kezelhető felületet biztosít.

 széles színpaletta kívül és belül

 Problémamentes kombináció  

műanyag-alumínium ablakokkal, 

azonos profilstílus kívül

 Azonos külső felület

 Hosszú élettartam és stabilitás

 Az alumínium borítás számtalan 

színben választható

 Problémamentes kombináció 

fa-alumínium ablakokkal az azonos 

külső felület és azonos profilstílus 

miatt

 Hosszú élettartam

 Optimális ár-érték arány

 magas minőségi színvonal

műanyag

műanyag-alumínIum

fa-alumínIum

Fa-aluMíniuM ablakok 
a legmagaSabb kívánalmakhoz
A homlokzat részeként az ablakok ki vannak téve az időjárás  

viszontagságainak, melyek különösen könnyen kezdik ki a fát.  

A megoldás a hosszú élettartamú alumínium borítás, mely védi az 

ablak külső oldalát. Az Internorm fa-alumínium rendszerei a legma-

gasabb követelményeknek is megfelelnek, mint például az alacsony 

energia felhasználású és a passzívházak. A külső alumínium borítás 

ezen kívül könnyen is kezelhető, számtalan színben készíthető, ezért 

könnyedén beleillik bármely ház stílusába. A belső oldalon pedig a fa 

otthonosságot és természetességet teremt.

Műanyag ablakok 
egySzerűen értékeS
1966-ban az Internorm a műanyag ablakgyártás első licenctulajdono-

sa volt Ausztriában. Ma már a műanyag nyílászárók könnyen kezelhe-

tő, csekély karbantartási igényű és sokoldalú kialakítási jellemzőiknek 

köszönhetően széles körben népszerűek. Az Internorm műanyag 

ablakai kitűnő minőséget, megbízható működést, kiemelkedő hő-  

és hangszigetelést, valamint számtalan egyedi kialakítási lehetőséget  

nyújtanak az Önnek legmegfelelőbb ár-érték arányban.

20

Minden építészeti stílushoz és minden helyiséghez a tökéletes 

ablak. Ha a fürdőszobában inkább műanyag-alumínium ablakra, a 

szobákban fa-alumínium kialakításra esik a választás – az Internorm 

tökéletes megoldással szolgál. Az ablakok stílusa és ezáltal a ház 

külső megjelenése azonos marad. A házon belül pedig az ablakok  

az igények szerint alakíthatók ki akár műanyagból, akár fából.
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100 % „maDe In auStrIa“

A 100 % „Made in Austria“ több mint 80 éves kötele-

zettséggel járó minőségjelzés. Az Internorm termékek 

magas minőségére a legjobb bizonyíték a több mint 21 

millió eladott ablak- és ajtóelem, és az ezekkel elégedett 

ügyfelek. A termékeket a Traun, Sarleinsbach und Lannach 

helységekbeli gyártó üzemekben a több mint 1.900  

munkatársunk készíti.

A "teljes ablak- és ajtórendszer koncepció" kompletten 

saját kezünkben van, a kutatás-fejlesztéstől, a saját extru-

dáló üzemen, a szigetelőüveg-gyártáson át a legmoder-

nebb gyártási technológiákig és logisztikai rendszerekig. 

Ez garantálja a piacvezető minőségi színvonalat. 

A rendszergyártók függetlenségével élve az Internorm 

saját szárny- és tokstílusokat és akár egyedi vasalat-

rendszereket is fejleszt. 

I-tec technológiáink segítségével megalapoztuk éllovas 

szerepünket a jövőbe mutató ablakrendszerek fejlesz tésé-

ben, és megerősítettük vezető pozíciónkat szakértelem és 

technológia területén. 

 

Folyamatos környezetvédelemi beruházásokkal, ökoló-

giai szempontból is továbbfejlesztett gyártási folyamatokkal 

és racionálisabb gyártási és értékesítési módszerekkel 

járulunk hozzá az értékes erőforrások megőrzéséhez. 

Piacvezető pozíciónk kiépítését újabb és újabb innovációk 

segítségével, valamint új piacok meghódításával kívánjuk 

folytatni.

toP mInőSég bIztoSítva

Az Internorm több mint 80 évvel ezelőtti alapítása óta 

következetes minőségpolitikájával és kiemelkedő innovációs 

erejével alakította ki hírnevét. Kifinomult ablak- és bejárati 

ajtó megoldásaink azt jelzik, hogy a minőség mindenna-

pos igényünk!

 

Vállalatunk szakképzett munkatársai minden nap azon 

munkálkodnak, hogy a termékminőségre vonatkozó ígére-

teink a jövőben is tarthatóak legyenek. Magától értetődő 

számunkra a termékminőség sokrétű ellenőrzése és 

részletes dokumentálása. Termékeink minőségének 

legutolsó összetevőig történő ellenőrzése házon belüli, 

modern és jól felszerelt vizsgáló részlegen történik.  

Az Internormnál régóta a standard vizsgálatok részét  

képezik a szakítópróbák, a csapóeső elleni tömítettség, a 

két különböző légállapotú tér közötti viselkedés, a légáte-

resztés, a napsugárzási jellemzők stb. vizsgálata. Szakem-

bereink így teremtik meg a kiváló minőségű és az elvárá-

soknak megfelelő ablakok és bejárati ajtók gyártásának 

alapjait.

Minőségbiztosítási rendszerünk az EN ISO 9001:2008 

nemzetközi szabvány szerint épül fel és tanúsított. Termé-

keink magas minőségét az országspecifikus minőségjel-

zések és tanúsítványok évenkénti meghosszabbítása is 

igazolja. A gyártás és termékellenőrzés terén a modern 

folyamatellenőrzés alapelveit követjük.

A legkisebb alkotóelemtől a kész ablakig terjedő minősítési 

vizsgálatok garantálják a minőségbiztonságot az Internorm 

termékek és ügyfeleink számára.

 

Az Internorm minőségbiztosítás nem ér véget, mikor a 

termék elhagyja a gyártóüzemet. Csak akkor vagyunk elé-

gedettek, ha az ügyfél pontosan megkapja a terméket, és 

elégedett a szolgáltatásunkkal.

Kifinomult logisztikai koncepciónk garantálja az EU pia-

cokon az összeállított megrendelések megbízható és  

pontos kiszállítását a megállapodott időpontban. Ez a 

legfontosabb logisztikai célunk és magunkkal szemben 

támasz tott követelmény. Az elmúlt években elértük a  

tervezett 97,5%-os szállítási szolgáltatási fokot.

18 I 19

trAun/Felső-AusztrIA 

Műanyag ablak, szigetelőüveg és

alumínium bejárati ajtók gyártása

sArleInsbAcH/Felső-AusztrIA 

Műanyag ablak és szigetelőüveg gyártás, 

extrudálás

lAnnAcH/stájerOrszág

Fa-alumínium gyártás

GARANTIERT MEHR

KNOW-HOW!

hat am fünftägigen Ausbildungsprogramm für Monteure 
teilgenommen und die Abschlussprüfung zum 

DIPLOMIERTEN MONTAGESPEZIALISTEN 
erfolgreich bestanden.

Ort, Datum

 Internorm The Rowland CompanyD
IP

L
O
M

SokéveS know-howa márka ereje
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az Internorm neve öSSzeforrott  
a forraDalmI, SzakmaI InnovácIÓkkal

20 I 21

2009
Az első sOlAr+ speciális 

bevonat a legjobb energia-

hatékonyság és napener-

gianyerés érdekében

1998
Az első alumínium 

bejárati ajtó szige-

telőhabos maggal

1979
saját extrudálás, egye-

dülálló innovációk, függet-

lenség a profilgyártóktól

1966
Ausztria első műanyag

ablakgyártó üzeme.

1984
saját szigetelőüveg-

gyártás, rugalmasabb, a 

szigetelőüveg terén szerzett 

know-how felhasználása

1986
kapcsolt szárnyú ablak 

integrált árnyékolóval, 

illetve 4-szeres védelem 

egy ablakban

1988
Az első  

bevonatos üveg

szériakivitelben

2014 
smartWindow, az intelli-

gens épületvezérlés

1979
Az első ablak 3 szigeteléssel: 

Internorm 3 – 3 üveglap,  

3 tömítés!

1979
Az első műanyagablak 

színes alumínium borítással

1991
Az értékesítés átszervezése szak-

kereskedők általi forgalma zásra, a 

közvetlen értékesítés megszűnik. 

Egyedülálló a szakmában.

1994
Forradalmi műanyag-

ablak-rend szer trend 

softline stílusban, mely 

megha tározó a szak-

mában

1994
Az első ólommentes 

műanyagablak

1931 
Alapítás  

2002
Az első hézagmentes 

üveg-szárny körbe- 

ragasztás
2010

síkban futó

ablakdesign

2011
kiváló hőszigetelő ablak és ajtórendszerek 

design igényességgel

2001
Az első fa- 

alumínium ablak 

kiváló hőszigetelő 

termohabbal

2001
Az első teljesen 

rejtett vasalat  

szériakivitelben

2012
Az első teljesen 

integrált szellőztető 

hőcserélővel

2012
Az első napelemes 

reluxa kapcsolt  

szárnyú ablakban

2012
Az első teljesen 

integrált vasalat

1960 1970 1980 1990 2000 2010
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kIválÓ mInőSég –
SokSzoroS tanúSítáS

többet ígérÜnk,  
többet garantálunk

 A PVD bevonatos bejárati ajtókilincsekre korrózió ellen, ha nincsenek mechani-

kus sérülések.

 Ajtóbetétek felületének természetellenes elszíneződése és repedése ellen. A szeny-

nyeződés miatti felületi optikai változásokra nincs garancia.
5
ÉV

Garancia

30
ÉV

Ezen kívül az Internorm jótállást biztosít arra vonatkozólag, hogy az Internorm ter-

mékek szakembereink által ismételten olyan állapotba hozhatóak (eredeti alkatrészek 

nem kötelezőek), hogy azok teljes működőképessége 30 éves időtartamig biztosított 

ill. megmarad. Ez abban az esetben érvényes, ha a tokkonstrukció (tok és szárny) 

nem szenved károsodást. A 30 éves időtartam a gyártási dátummal kezdődik.  

Ezek a működőképesség fenntartásához szükséges szolgáltatások ill. anyagok, 

munkaidő stb. az aktuálisan érvényes költségarányoknak megfelelően kerülnek 

leszámlázásra.

Biztosí-
ték

 Időjárásállósági garancia, fehér műanyag ablak- és ajtóprofilok természetellenes 

elszíneződése és felületi repedezése ellen, kivéve a sarokillesztéseket.

 Időjárásállósági garancia, beltéri fóliabevonatos műanyag ablak- és ajtóprofilok ter-

mészetellenes elszíneződése és felületi repedezése ellen, kivéve a sarokillesztéseket.

 Eloxált és porszórt felületű alumínium ablak- és ajtóprofilok felületének természetelle-

nes elszíneződése és repedése ellen.

 Hőszigetelő üvegeknél az üvegtáblák közötti párásodás ellen.

 A fa, hőszigetelő hab és aluprofil kompozit funkciójára minden Internorm fa-alumí-

nium ablakrendszer esetében az Internorm beépítési és karbantartási irányelvek 

betartása esetén.

 A szigetelőüvegek az ablakprofilokkal való ragasztására és szigetelésére minden 

Internorm fa-alumínium ablakrendszer esetében az Internorm beépítési és karban- 

tartási irányelvek betartása esetén.

 A ragasztott álosztókra.

10
ÉV

Garancia

 Időjárásállósági garancia, műanyag redőnyprofilok természetellenes elszíne-

ződése és felületi repedezése ellen.

 Eloxált és porszórt felületű alumínium redőny és reluxa profilok felületének ter-

mészetellenes elszíneződése és repedése ellen.

 Az ablak- és ajtóvasalatok működésére az Internorm beépítési és karbantartási 

előírásainak betartása esetén.

3
ÉV

Garancia

GaranciáK / KiVonat:
Garanciális rendelkezéseink teljes szövege, a pontos garanciális feltételek, és hogy mit kell tenni garanciális esetben, megtalálható az Internorm „Ápolás, karbantartás és garanciák“ című 
füzetében. A füzetet az Internorm termékek kiszállításakor adjuk át. Ezen kívül minden Internorm [1st] window partnernél megtekinthető és beszerezhető. 

Hazai és nemzetközi tanúsítványok igazolják az In-

ternorm termékek kiemelkedő minőségét. A sokéves 

know-how a biztosíték arra, hogy Ön a legjobb szolgálta-

tást kapja. A kutatás és fejlesztés nagy hangsúlyt kap az 

Internormnál. A vállalat úttörő és vezető szerepét igazolja 

több mint 80 éves tapasztalata, számos szabadalma és 

innovációs kapacitása. Az Európa-szerte iránymutató, 

állandó minőséget a legmodernebb gyártóüzemek és a 

legszigorúbb minőségellenőrzés garantálja. Ezt igazol-

ják az Internorm által, független vizsgáló intézményektől 

elnyert minőségjelzések, mint például az Austria minőség-

jelzés és a RAL minőségjelzés ablakok, profilok és üvegek 

tekintetében.

Osztrák állami 
címer

Ausztria
minőségjelzés

TÜV

Termékminőség

Műanyag ablakok
EN 14351-1 : 2006

Nr.: 191 6025173

Rosenheimi Ablaktechnikai 
Intézet

CE jelölés

KlimaHaus tanúsít-
vány

Energy Globe díj
(Schiestlhaus projekt)

Osztrák Passzívház 
Érdekközösség

Trauni Klímaszö-
vetség 

Közössége

RAL minőség-
jelzés

Grazi Műszaki  
Egyetem

Közlekedési, Innovációs és 
Technológiai Szövetségi  

Minisztérium

Osztrák Környezetmodellezési 
Társaság

 

Tanúsítvány a fenntartható 
erdőgazdálkodásért

Minergie® tanúsít-
vány

Plus X Award

SokéveS know-how
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INTERNORM KÉPVISELET: 

internorm ablak Kft. 

H-2040 Budaörs, 
Nyugati u. 10300/13.
Tel: +36/23/920-100
E-mail: internorm@internorm.hu

www.internorm.hu


