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20 milion ů prodaných oken a dve ří 
Internorm – m ěřítko spolehlivosti a inova ční síly 

Slavnostní nálada u Internormu: v polovin ě července 2012 dosáhl p řední evropský výrob-

ce oken rekordní úrovn ě prodeje - 20 millión ů prodaných oken a dve ří. Úspěšný rodinný 

podnik s více než 1.850 zam ěstnanci se drží správným sm ěrem. S devíti výrobními lin-

kami v lokalitách Traun a Lannach se zvýší denní vý robní kapacita do konce roku 2012     

z 4.000 na 4.500 jednotek. 

Klinger: „20 milión ů 

prodaných jednotek a dve ří 

hovo ří jasnou řečí: Internorm  

je synonymem kvality  

a důvěry.“ 

13. červenec 2012 je v kalendáři předního evropského výrob-

ce oken označen červeně: Je to den, kdy se vyrobí 2000000. 

okno. „Výročí, na které jsme velmi pyšni“, říká spolumajitel a 

člen představenstva společnosti Internorm Christian Klinger. 

„20 milionů prodaných oken a dveří mluví samy za sebe: In-

ternorm je synonymem kvality a důvěry. To ukazuje, že díky 

naší filozofii můžeme pokračovat ve kvalitě produktů, 

důsledné inovační síle a cíleném rozšiřování našich prodej-

ních trhů a naší sítě prodejních partnerů. Tímto tempem se 

půjde dál.“ 

Více než 900.000 okenních a dveřních jednotek ročně vyrábí 

Internorm ve třech výrobních závodech v Traunu, Sarleins-

bachu a Lannachu. To odpovídá dennímu objemu více než 

4.000 jednotek. Do konce roku 2012 se zvýší počet o 7 %, 

roční kapacita bude činit cca. 960.000 jednotek. Kromě rozší-

ření prodejních trhů pokračuje Internorm v modernizaci výro-

by a inovacích: v lokalitě Traun se uvedla do provozu další 

výrobní linka pro nový systém plastových oken KF 500, ve 

štýrské lokalitě Lannach navyšuje nové centrum pro zpraco-

vání dřeva denní výrobní kapacitu z 800 na 1.000 dřevo-

hliníkových okenních jednotek. V Lannachu vznikají navíc 

výrobní linka pro dřevo-hliníkové posuvné dveře se zdvihem  

a výrobní linka pro malé série, ve které se budou vyrábět   

speciální konstrukce dle požadavků architektů. 
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Plast-hliníkové systémy oken 

na vzestupu 

V posledních osmi letech investoval Internorm více než 180 

milionů EUR do inovací produktů, výrobních technologií         

a rozšíření výrobních lokalit. Ve stejném období se počet za-

městnanců z 1496 (2005) zvýšil na v současné době více než 

1.850. "Vysoce kvalitní výrobky jsou populárnější než kdy 

jindy – s našimi novými generacemi vysoce izolačních oken   

a dveří silných v designu nabízíme náročnému zákazníkovi 

možnost volby, která je jedinečná na evropském trhu oken," 

říká Klinger. 

  

Internorm – evropská Nr. 1 

v branži oken 

Internorm je největším mezinárodně působím výrobcem oken 

v Evropě a zaměstnavatel pro více než 1850 zaměstnanců. 

20 milionů okenních jednotek - ze 100 % "Made in Austria" - 

opustilo dosud tři výrobní závody v Traunu, Sarleinsbachu     

a Lannachu. Od narození plastového okna až po dnešních  

hi-tech a high-design inovace stanovuje Internorm nové        

evropské standardy. Spolu s více než 1250 obchodními part-

nery v 20 zemích rozšířuje firma svou vedoucí pozici na trhu  

v Evropě. Její sortiment zahrnuje kromě okenních a dveřních 

systémů také stínící techniku a systémy ochrany proti hmyzu. 

 

 
Obr. 

 

 

 

 

 

Foto výherce 

 13. července 2012 bylo ve výrobním závodě     

v Traunu vyrobeno 20000000. okno Internorm. 
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Internorm stále chrlí okennímu průmyslu špičko-

vé inovace. 

  

Christian Klinger, spolumajitel a mluvčí společ-

nosti Internorm: "Milionkráte prokázaná důvěra  

v Internorm je pro nás nejen velkou motivací, ale 

i závazkem být ještě více zodpovědnějším." 

 Obr: Internorm  

 
 
Pro bližší informace kontaktujte: 
 

Kontakt 

Internorm International GmbH 
Mag. Christian Klinger,  
člen p ředstavenstva a mluv čí spole čnosti 
Ganglgutstraße 131 
4050 Traun 
Tel.: +43 7229 770-0 
Fax: +43 7229 770-3025 
christian.klinger@internorm.com  

Kontakt pro tisk 

Plenos – agentura pro komunikaci 
Mag. Ursula Wirth 
Mag. Florian Emminger 
Paracelsusstraße 4 
5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 620242-34 
Fax: +43 662 620242-20 
florian.emminger@plenos.at 

 


