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Internorm: Již 90 let v čele výrobců oken i dveří 

První mezinárodní online setkání partnerů k příležitosti výročí, kterého se zúčastnilo více 
než 1 000 účastníků 

 

Internorm slaví 90 let! V roce 1931 položil Eduard Klinger senior základní kámen 

provozovny pro svoji zámečnickou živnost v Linci. Dnes je celá rodinná firma největším 

výrobcem oken na evropském trhu, předním technologickým inovátorem ve svém oboru 

a zaměstnavatelem více než 1 900 pracovníků. Tři výrobní závody Traun, Sarleinsbach a 

Lannach vyexpedovaly od počátku dodnes více než 26 milionů oken a dveří – „100% 

made in Austria“. Z důvodu koronavirové pandemie se oslava devíti dekád historie firmy 

konala 24. února virtuálně: Spolu se všemi partnery společnosti Internorm za účasti 

kolem 1 000 hostů oslavila přední oknařská značka Evropy své 90leté výročí digitálně. 

Pod heslem „#FIT4FUTURE“ stály v centru zájmu kromě stručného ohlédnutí za rokem 

2020 především témata budoucnosti – inovace a digitalizace. 

90. výročí Internormu: Inovativní výroční akce pro partnery 

Přibližně 1 000 virtuálních účastníků, zejména obchodních prodejců, slavilo tento týden s 

Internormem a společně se ohlédlo za úspěšnou historií a za náročným rokem 2020. Akce byla 

přenášena z profesionálního online studia v centrále společnosti Internorm v Traunu. 

Moderování zábavnou formou se ujala moderátorka rakouského televizního kanálu Puls4. 

Kromě úspěšného uvedení dřevohliníkových oken HF 400 na trh, která jsou speciálně učená pro 

švýcarský trh, a mnohokrát oceněných prémiových oken KF 520, byly na programu reporty a 

aktuální zkušenosti z doby koronavirové pandemie z jednotlivých trhů. „Doba plná výzev si žádá 

inovativní přístup. Naší letošní akcí pro partnery jsme důstojně oslavili naše 90leté výročí i přes 

aktuálně omezené možnosti, a posílili tak soudržnost rodiny Internorm. Tuto událost vnímáme 

také jako znamení toho, že naše inovativní filozofie žije na všech úrovních a je orientovaná do 

budoucnosti,“ prohlašuje spolumajitel a mluvčí společnosti Internorm, Christian Klinger. 

 

Předání štafety ve vedení společnosti  

Dalším vrcholným bodem oslavy bylo poděkování odcházejícímu jednateli Helmuthu Bergerovi. 

V loňském roce byli oznámeni noví členové, kteří rozšíří vedení společnosti Internorm: Johann 

Brandstetter (prodej a marketing), Markus Dietachmair (kontroling, realizace a IT) a Martin 

Weinrotter (výroba a nákup). Toto je dalším krokem vstříc budoucnosti. Toto předání štafety nyní 

proběhlo také oficiálně při příležitosti oslavy. Helmuth Berger odejde na konci února 2021 do 

zaslouženého důchodu. Spoluvlastník společnosti Internorm a mluvčí firmy Christian Klinger: 
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„Rozšířením vedení společnosti jsme získali vynikající kombinaci tvořenou interními podnikovými 

zkušenostmi, znalostí trhu a externími odbornými znalostmi. Coby hodnotově orientovaný 

rodinný podnik hledíme plni optimismu vstříc úspěšné budoucnosti značky Internorm. Především 

bychom však chtěli poděkovat panu Helmuthu Bergerovi za jeho 48leté působení ve společnosti 

Internorm s plným osobním nasazením, vášní a loajalitou.“  

 

Internorm: Připraveni na budoucnost  

Pohled společnosti Internorm směřuje jako obvykle dopředu. V tomto duchu spolumajitel a 

mluvčí společnosti Christian Klinger v rámci akce pro partnery také vyslovil několik vzrušujících 

předpovědí do budoucnosti: „Chtěli bychom dále využívat a rozšiřovat naše zkušenosti v oblasti 

digitálního poradenství, zejména v současné situaci, ale také z hlediska dlouhodobého 

směřování. Také v oblasti produktů vidíme velký potenciál pro inovace: Funkčnost a nezávislé 

„myšlení“ jsou přitom zásadní. Zejména v období klimatických změn by i okna měla výhledově 

převzít klimatický management, například větrání, automatickou stínicí techniku a izolaci tepla a 

chladu. Společnost má také pro příští desetiletí pokračující historie firmy vynikající výchozí pozici 

a jsme si jisti, že budoucnost oken přichází z Rakouska,“ shrnuje Klinger.  

 

Od průkopníka na vrchol technologie a inovací 

Společnost Internorm od prvopočátku zaujímá ve výrobě oken pozici průkopníka. Firma byla 

založena v roce 1931 jako zámečnická dílna a v roce 1963 zahájila jako první výrobce v 

Rakousku výrobu plastových oken. Dnes společnost Internorm nabízí širokou a dokonale 

vyladěnou paletu inovativních okenních a dveřních systémů z plastu, plasthliníku a dřevohliníku.  

Podnikatelský rozhled, technologické zkušenosti a cit pro design ze společnosti Internorm 

zakrátko učinily číslo jedna. Důsledný výzkum a vývoj byly od prvopočátku základem cesty na 

pozici technologického a inovátorského lídra v oboru. Již několik desetiletí společnost Internorm 

klade nová měřítka svými trend udávajícími technologiemi, například prvním okenním systémem 

s izolačním trojsklem a se třemi těsněními v roce 1979, prvním bezolovnatým plastovým oknem 

v roce 1994 nebo v roce 2001 prvním dřevohliníkovým oknem s vysoce účinnou tepelně izolující 

termopěnou. Zejména v minulém desetiletí společnost Internorm demonstrovala svoje prvenství 

v oboru zavedením revolučního systému I-tec. Zcela nové výrobky, jako je zavedení nové 

generace oken KF 520, bezkonkurenčního závorování I-tec Secure a zavedení prémiového 

pokovení skla ECLAZ® ve standardu završují nejmladší historii inovací. 

Okenní a dveřní systémy „100% Made in Austria“ se vyvíjejí a vyrábějí ve třech špičkově 

moderních výrobních závodech v Rakousku. „Celkovou koncepci systému oken a dveří“ 
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společnost Internorm přitom nepouští ze svých rukou a zajišťuje vše od výzkumu a vývoje přes 

vlastní extrudování, výrobu izolačních a bezpečnostních skel až po nejmodernější výrobní 

technologie a logistické systémy.  

 

 

---------------------------------------- 

Evropská značka oken č. 1 

Internorm je největší výrobce oken v Evropě působící na mezinárodním trhu. Zaměstnává 1 906 pracovníků 

(ekvivalent plného úvazku). Tři výrobní závody v Traunu, Sarleinsbachu a Lannachu dosud opustilo více než 26 

milionů okenních a dveřních jednotek, které byly 100 % „made in Austria“. Od chvíle, kdy se zrodilo plastové okno, až 

po dnešní dřevohliníkové, high-tech a high-design inovace, je to právě Internorm, kdo určuje měřítka pro celou 

Evropu. Svou vůdčí pozici na evropském trhu buduje firma společně s přibližně 1 300 obchodními partnery z 21 zemí. 

Součástí produktové palety jsou vedle okenních a dveřních systémů také systémy ochrany před sluncem a hmyzem. 
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Obrazový materiál:  
 

 

 
Obrázek 1 90 let společnosti Internorm: #FIT4FUTURE 
 
Spolu se všemi partnery společnosti Internorm za účasti 
kolem 1 000 hostů oslavila přední oknařská značka Evropy 
své 90leté výročí digitálně. Pod heslem „#FIT4FUTURE“ stály 
v centru zájmu kromě stručného ohlédnutí za rokem 2020 
především témata budoucnosti – inovace a digitalizace. Na 
fotografii: Moderátorka Alina Marzi a Helmuth Berger. 
 

 

Zdroj fotografie: Internorm 
 

 

 

 
Obrázek 2 Předání štafety vedení společnosti 
 
Vrcholným bodem oslavy bylo poděkování odcházejícímu 
jednateli Helmuthu Bergerovi. Spoluvlastník společnosti 
Internorm a mluvčí firmy Christian Klinger: „Chtěl bych 
poděkovat panu Helmuthu Bergerovi za jeho 48leté působení 
ve společnosti Internorm s plným osobním nasazením, vášní 
a loajalitou.“ 
 

Zdroj fotografie: Internorm 

 
 
 
 
 
 

 

 
Obrázek 3 Johann Brandstetter, jednatel společnosti 
Internorm pro prodej a marketing 
 
V loňském roce byli oznámeni noví členové, kteří rozšíří 
vedení společnosti Internorm: Johann Brandstetter (prodej a 
marketing), Markus Dietachmair (kontroling, realizace a IT) a 
Martin Weinrotter (výroba a nákup). Toto je dalším krokem 
vstříc budoucnosti. Toto předání štafety nyní proběhlo také 
oficiálně při příležitosti oslavy. 
 

Zdroj fotografie: Internorm 
 
 

 

 
Obrázek 4 Již 90 let v čele výrobců oken i dveří 
 
„Doba plná výzev si žádá inovativní přístup. Naší letošní 
online akcí pro partnery jsme důstojně oslavili naše 90leté 
výročí i přes aktuálně omezené možnosti, a posílili tak 
soudržnost rodiny Internorm. Tuto událost vnímáme také jako 
znamení toho, že naše inovativní filozofie žije na všech 
úrovních a je orientovaná do budoucnosti,“ prohlašuje 
spolumajitel a mluvčí společnosti Internorm, Christian Klinger. 
 

Zdroj fotografie: Internorm 
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Tiskový kontakt:  
 

Internorm International GmbH 

Mag. Christian Klinger,  

spolumajitel a tiskový mluvčí firmy 

Ganglgutstraße 131 

4050 Traun 

Tel.: +43 7229 770-0 

christian.klinger@internorm.com  

plenos – Agentur für Kommunikation 

Jonas Loewe, MSc 

Senior Consultant 

Siezenheimerstraße 39a 

5020 Salzburg 

Tel.: +43 676/83 786 229  

jonas.loewe@plenos.at 

 


