
City chladnou.
Rozum plánuje 
rekonstrukci.

V tom si jsou rozum a cit zajedno. 
Výměna oken s Internormem 
se vyplatí: nižší náklady na 
vytápění, větší komfort 
bydlení, bezpečnost 
a kvalita bydlení.

Všechno hovoří pro



Až 30 % tepla v domě uniká starými okny. Řešení: spolehlivé zasklení 
izolačními trojskly od Internormu. Tím ve svém domě každým rokem 
ušetříte až 900 litrů topného oleje. S tepelně-izolačním zasklením ještě 
víc.

fact box
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Netěsné spáry, staré zasklení, průvan, hluk 
a  vysoké náklady na vytápění: existuje mno-
ho důvodů, které hovoří pro výměnu. Ať už se 
jedná o prostou výměnu oken, zateplení nebo 
dokonce o kompletní přestavbu nebo přístav-
bu – nakonec nejenom že ušetříte náklady za 
energie, ale také získáte bezpečnost a kvalitu 
bydlení.

SVÝM STARÝM 
OKNŮM DEJTE 

KOŠEM.

DOBA VÝMĚNY. 



Investiční náklady do rekonstrukce se na prv-
ní pohled často zdají být vysoké, nicméně se 
jedná o pořízení trvalé hodnoty. Dlouhou dobu 
budete využívat mnoho výhod, protože ener-
getické náklady se dlouhodobě sníží, sníží se 
emise CO2 a významně se zvýší kvalita byd-
lení. 

Ne všechny výrobky a všichni výrobci však 
dodrží to, co slíbí. Proto důvěřujte společnos-
ti s dlouholetými zkušenostmi a ověřenými 
kvalitními výrobky. Stejně tak důležité, jako je 
kvalitní výrobek s dlouhou životností, je také 
kompetentní poradenství a důvěra. Právě pro-
to se společnost Internorm spoléhá na vyni-
kající kvalifikaci svých partnerů Internorm. Ti 
vám poskytnou komplexní služby od profesio-
nálního poradenství přes čistou montáž až po 
dokonalý poprodejní servis. Protože naším cí-
lem není vás jenom uspokojit, ale chceme vás 
přímo nadchnout.

TRVALÉ ŘEŠENÍ.
INVESTIČNÍ 

NÁKLADY, KTERÉ 
SE VYPLATÍ NA 
DLOUHÁ LÉTA.

Atelier GRAPHITE, s.r.o.

DŘÍVE

POTOM
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Se zárukou vás výrobky Internorm budou těšit dlouhou dobu. Protože 
naše řešení oken a dveří vynikají mimořádnou spolehlivostí a dlouhou 
životností. To vám můžeme garantovat! Přečtěte si naše záruční pod-
mínky na stránkách www.internorm.com/unternehmen/garantien

se zárukou



Na rozdíl od novostaveb si rekonstrukci zpravidla každý 
organizuje a koordinuje sám. Dobré naplánování předem 

ušetří ve fázi rekonstrukce mnoho času a nervů. Proto 
při plánování postupujte s rozmyslem: nejdříve si vytvořte 

hrubý přehled, potom rozpracujte podrobnosti. 
Podívejte se na naše doporučení vpravo.

kontrolní 
seznam
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#1 Zjištění stávajícího stavu

Na tento první krok si vyhraďte dostatek času a přesně si rozmy-

slete, co chcete rekonstruovat. Bez ohledu na to, zda se bude 

jednat o instalace, elektrické rozvody, sanaci zdiva či modernizaci 

interiéru – přesně prověřte, jaká opatření jsou nezbytná, a jaké 

činnosti bude nutné realizovat. Tak lze přesněji naplánovat náklady 

a délku rekonstrukce.

#2 Získání nabídek

Abyste byli ušetřeni nemilých překvapení, měli byste si nechat 

předložit přesný rozpočet nákladů. Výhodné nabídky nebo paušál-

ní ceny zní lákavě, ale často se za nimi skrývají vícenáklady, nižší 

kvalita nebo neseriózní firmy. Proto se při výběru dodavatele spo-

lehněte na své zkušenosti, doporučení přátel nebo značkové firmy 

s dlouholetými zárukami.

#3 Angažujte profesionály

Pokud byste měli pochybnosti, zda rekonstrukci zvládnete sami, 

tak si nechejte pomoct od profesionálů. Proto se vyplatí plánová-

ním větších přestaveb pověřit generálního dodavatele, jako jsou 

projekční kanceláře, stavební mistři nebo architekti s dlouholetý-

mi zkušenostmi. Ti vám zajistí optimální předpoklady pro hladký 

průběh.

#4 Dotace

Stát a spolkové země dotují rekonstrukce se zateplením staveb 

různými způsoby. O různých možnostech se informujte nejlépe na 

svém obecním úřadě. Ale pozor: Realizace smí být zahájena až po 

poskytnutí dotované částky. 

#5 Financování 

Předem projednejte rozpočet a financování se svojí bankou, po-

tom můžete v plánování pokračovat. Naplánujte si také rezervu 

ve výši kolem 10 % předpokládaných investičních nákladů jako 

jistotu.

#6 Podrobné plánování

Doporučujeme vám rekonstrukci naplánovat zvenku dovnitř – 

nejdříve tedy nová střešní krytina (případně se solárními panely) 

a zateplení, utěsnění sklepa, sanace vnějšího zdiva včetně nových 

oken a dveří s tepelně izolačním zasklením, a teprve potom naplá-

nujte renovaci interiéru.

#7 Realizace

Aby rekonstrukce také hladce proběhla, je důležité dodržet všech-

ny naplánované termíny. Proto si od dodavatelů nechejte krátce 

před realizací znovu potvrdit termíny dodání a montáže. Tím se 

vyhnete neplánovaným a nechtěným průtahům.



Andrea a Michael Lengauerovi kompletně zrekon-
struovali a přestavěli dům po svých rodičích. Díky 
podrobnému a přesnému naplánování proběhla 
rekonstrukce bez komplikací a přestavba byla do-
končena v termínu. Za pouhých 5 měsíců se dům 
se sedlovou střechou proměnil na moderní, nadča-
sovou stavbu.

„O přestavbě a rekonstrukci jsme dlouho uvažovali 
a dlouho se nemohli rozhodnout. Avšak náklady za 
energie se každým rokem zvyšovaly a v místnostech 
byl znát průvan. Tím se všechno vyjasnilo: Nadešel 
čas pro zásadní krok. Rekonstrukce, přestavba, 
více světla, otevřené prostory,“ vzpomíná Andrea 
Lengauer. Naštěstí nám kompetentní dodavate-
lé poskytli perfektní podporu. „Upřednostnili jsme 
zkušené firmy z okolí a značkové výrobky. Protože 
pro nás bylo velmi důležité, aby výrobky byly kvalit-
ní, a aby firma byla v případě potřeby k dispozici,“ 
doplňuje Micheal Lengauer. „Obzvlášť nadšeni jsme 
byli prodejcem Internormu z našeho regionu. Jsme 
velmi spokojeni a společnost Internorm můžeme na 
výměnu oken s čistým svědomím doporučit dál.“

Více informací o zkušenostech 
s  rekonstrukcí manželů Len-
gauerových se dozvíte ve složce  
Homestory.

DO DETAILU 
PROMYŠLENO.
ČÍM LÉPE JE VŠE 
NAPLÁNOVÁNO 
PŘEDEM, TÍM MÉNĚ 
STAROSTÍ NASTANE 
V PRŮBĚHU 
REKONSTRUKCE.

DŘÍVE

POTOM

Rekonstrukce provedená Andreou a Michaelem Lengauerovými
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JEDNA VĚC 
BYLA PRO NÁS 
V PRŮBĚHU 
REKONSTRUKCE 
DŮLEŽITÁ:

„KVALITA ŽIVOTA A BYDLENÍ PRO NÁS ZNAMENÁ, 
ŽE BYDLÍME V KLIDNÉM A PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ, 
PŘESTOŽE SE PROSTOROVĚ NACHÁZÍ 
V BLÍZKOSTI MĚSTA.“

Přátelské jednání

Kompetentní a nekomplikované poradenství poskytované 
prodejcem Internorm nás velmi nadchlo. Jak pracovníci při 
poradenství, tak také tým montážních pracovníků, všichni byli 
vždy velmi přátelští a zdvořilí. Vedoucí prodejce Internorm se 
dokonce v průběhu montáže přišel podívat, zda je všechno 
v pořádku.

Dodržení termínů

Do plánování jsme investovali mnoho času a dobře jsme pro-

mysleli časový harmonogram průběhu rekonstrukce. Proto 

pro nás byla obzvlášť důležitá včasná dodávka a rychlá re-

alizace.

Pečlivost 

Všechna okna byla opatrně zdemontována, pracovníci přitom 

byli opatrní, aby nedošlo k poškození zdiva. Potom proběhla 

montáž jednoho okna po druhém, přitom pracovníci dbali na 

správné provedení stavebního napojení, aby bylo zaručeno 

dokonalé utěsnění. Po kompletním dokončení montáže byla 

u všech oken zkontrolována jejich kompletní funkčnost. 

Spokojenost 

Několik týdnů po provedené výměně oken nám Internorm za-

volal a tázal se nás, zda jsme byli s výměnou oken spokojeni. 

Toho si velmi vážíme.

M. Lengauer



CHYTRÝ DŮM
Větrání, stínění a otvírače nadsvětlíků můžete pohodlně ovládat z aplikace chytrého telefonu nebo tabletu. Pouhých 
několik doteků prstem stačí k nastavení objemu výměny vzduchu nebo řízeného prostupu světla žaluziemi podle 
potřeby. Inteligentní kontrola otevření vám zobrazí přesný stav otevření vašich oken a tím významnou měrou zvýší 
bezpečnost vašeho domova.

ZASKLENÍ/ECLAZ®

Dostatek denního světla je mimořádně důležitý pro naše zdraví a pocit pohody. Všechna okna Internorm se proto 
standardně vyrábí s prémiovým pokovením skla ECLAZ®. To umožňuje větší prostup denního světla do místnosti ve 
srovnání s jinými, na trhu obvykle dodávanými izolačními trojskly. Také v případě malých oken je místnost světlejší 
a útulnější.

VĚTRÁNÍ I-TEC
Čím je lepší zateplení, tím méně vzduchu (průvanu) proudí do místnosti. Správné větrání je potom zvlášť důležité. 
Internorm vám nabízí systém větrání, který je přímo zabudován v okně. Do místnosti je přiváděn dostatek čerstvého 
vzduchu, aniž by bylo nutné otvírat okno.

OCHRANA PROTI HMYZU
Rám ochrany proti hmyzu je vyroben z hliníkového profilu s povrchovou úpravou práškovým lakováním, takže jej lze 
dokonale přizpůsobit barvě oken. Také kombinace se stínicí technikou je možná. Ochrana proti hmyzu se dodává 
v provedení rolety, upínacího rámu, otočného rámu a posuvného rámu.

INDIVIDUALITA.
PERFEKTNÍ OKNA PRO MOJI REKONSTRUKCI.
Právě rekonstrukce kladou enormní požadavky na okna. Důvodem zpravidla bývá nutnost dodržet stavební předpisy a nezřídka 
úřady nepovolí velké změny vzhledu zvenku. Přitom však rozhodně není nutné činit ústupky komfortu a kvalitě bydlení. Propraco-
vané technologie Internorm skýtají mnoho možností, jak můžete svůj domov ještě více zkrášlit, učinit bezpečnější a komfortnější.
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I-TEC CORE
Toto dřevěné jádro je tvořené z tenkých slepených 
dřevěných vrstev, které zajišťují mimořádně vysokou 
nosnost. Tento materiál umožňuje vyrobit okna větších 
rozměrů. Barva a také dřevina (tedy dub, jasan, ořech, 
modřín a smrk) z interiérové strany okna lze upravit 
zcela podle vašeho přání a podle příslušné obytné 
místnosti.

STÍNĚNÍ I-TEC
Zdvojená okna Internorm jsou dokonalým řešením, 
pokud na fasádu nemůžete nebo nechcete namonto-
vat stínicí techniku. Žaluzie jsou umístěny v meziskel-
ním prostoru, jsou tedy integrovány přímo v oknech, 
a proto nejsou nutné žádné stavební úpravy. Žaluzie 
může ovládat také solární modul, takže jsou energe-
ticky nezávislé. Samozřejmě vám také můžeme nabíd-
nout venkovní žaluzie, rolety a okenice.

Pokud v koupelně kvůli vysoké vlhkosti vzduchu 
upřednostňujete raději okno v plasthliníkovém prove-
dení, v obývacím pokoji se ale nechcete vzdát dře-
vohliníkových oken, není pro Internorm problém tyto 
dva materiály zkombinovat. Design oken, a tedy i vněj-
ší vzhled vašeho domu přitom zůstanou stále stejné. 
Uvnitř máte v každé místnosti možnost uzpůsobit 
okna svým požadavkům a mít je buď v provedení 
plastovém, nebo dřevěném.

KOMBINOVATELNOST

BEZPEČNOST
Všechna okna Internorm jsou v sériovém provedení 
vybavena základní bezpečností. To znamená, že v dol-
ní části okna na straně kliky je osazen jeden hřibový 
čep s protikusem. Tak je zajištěna ochrana zejména 
proti vypáčení. Maximální ochranu zajišťuje I-tec Se-
cure: Při zavírání okna se otevřou klapky, které tlačí po 
všech stranách přímo do vnitřku rámu. Okno již nelze 
vypáčit. Tato technologie závorování je na trhu s okny 
jedinečná a v oboru zůstává bezkonkurenční.



Hned při vstupu do obývacího pokoje ve zrenovovaném 
domu rodiny Sperrerů padne zrak na velké sedací okno. 
Výhled na horské panorama je úchvatný. Působí jako 
pozvání k posezení na polštáři na širokém okenním pa-
rapetu. Umělecká díla dětí s pestrobarevnými obrázky na 
skle září v jasném slunci harmonicky s počasím pozdní-
ho léta. Celá místnost je díky této velké prosklené ploše 
vyplněna pokojným klidem.

Půdorys tohoto domu ze 70. let rodině Sperrerů plně 
vyhovoval, takže nebyly nutné žádné velké stavební 
úpravy. Také rozvody elektřiny, topení, vody a odpa-
dů byly ještě v bezvadném stavu, takže renovace byla 
zvládnutelná nejenom finančně, ale také v krátkém čase. 
Zásadnější změny při renovaci přinesly novou koupelnu 
a výměnu oken. 

Více informací o renovaci domu rodiny 
Sperrerů se dozvíte z našeho videa.

OBLÍBENÉ MÍSTO.
KDYŽ SE NOVÁ 
OKNA STANOU 
SKVOSTEM CELÉHO 
DOMU.

DŘÍVE

POTOM

Renovace u rodiny Sperrerů

homestories
Zu Hause bei Familie Sperrer

Für Sie:
Tipps zum
Sanieren

Složku Homestory naleznete na 
www.internorm.com/downloads
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Udržitelnost

Přírodní materiály byly při našem plánování velmi důležité, 

protože udržitelnost má u nás doma velkou hodnotu. Při 

pořizování vybavení dbáme mimo jiné na použití evropských 

masivních dřevin. U oken bylo proto hned na začátku jasné 

rozhodnutí pro dřevohliníková okna Internorm.

JAK JSME NAŠLI 
OKNO NAŠICH SNŮ 
A K NĚMU VHODNÉ 
VCHODOVÉ DVEŘE:

„MOJE OBLÍBENÉ OKNO 
JE V OBÝVÁKU, KVŮLI 
KRÁSNÉMU VÝHLEDU.“

Dlouhá životnost

Celodřevěná okna jsou náročná na údržbu a vyžadují pravidel-

né obnovování nátěru. Proto jsme se rozhodli pro okna z dře-

vohliníku. Hliníkové opláštění z exteriérové strany chrání dřevo 

před působením povětrnostních vlivů. 

Sladění s vybavením interiéru 

Dřevo vyzařuje mnoho tepla a místnost tak činí mnohem útul-

nější. Proto tento přírodní materiál převládá nejenom u pod-

lah, nábytku a dekoračních prvků, ale také u oken. Ohledně 

barvy a dřeviny nám Internorm nabídl širokou škálu možností. 

Díky tomu jsme naše okna mohli dokonale přizpůsobit stylu 

vybavení.

Regionální blízkost

Nakupovali jsme u profesionálních firem z našeho regionu, 

stejně jako u prodejce Internormu v naší blízkosti. Mimo jiné 

jsme dali na doporučení známých a příbuzných. Právě výmě-

na oken nám dělala starosti.

Emilia (5 let)



Náš dodavatel zajistil, aby montáž oken, dveří a velkoploš-
ných prosklených prvků prováděli zaškolení a certifikovaní 

montážní pracovníci. Protože odborná montáž je předpokla-
dem pro bezvadné fungování a trvalou použitelnost výrobků.

Kromě profesionální montáže byly nejvyššími prioritami 
našich dodavatelů včasná a kompletní dodávka, čistá práce 

a rychlá výměna oken.

Výměna oken
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 #1 Bez komplikací

Váš dodavatel Internorm přijede k vám domů, pro-

věří stavební situaci, vyměří okna a společně s vámi 

vypracuje přesný časový harmonogram. Vaše okna 

se poté vyrobí přesně podle vašich požadavků 

a představ.

#2 Včas

Vaše objednávka bude dodána kompletně a v do-

hodnutém termínu.

#3 Čistě

Při výměně oken je pro nás velmi důležité zachová-

ní čistoty. Proto jsou před zahájením prací zakryty 

všechny okolní předměty, odstraněny záclony a zá-

věsy.

#4 Pečlivě

Vaše stará okna opatrně zdemontujeme. Přitom se 

zejména dbá na to, aby nedošlo k poškození okol-

ního zdiva.

#5 Jedno okno za druhým

Výměna oken se provádí postupně jedno za druhým.

#6 Utěsnění

Správné napojení na stavební konstrukci a vytvoření 

optimální montážní spáry zaručuje nezbytné utěsně-

ní mezi oknem a zdivem.

#7 Úklid

Po kompletní montáži se odstraní krycí fólie a prove-

de úklid pracoviště.

#8 Kontrola

Montážní pracovníci poté společně s vámi zkontro-

lují funkčnost všech oken. Na závěr vám poskytnou 

rady k provádění údržby a ošetřování.



Moderní okna, která harmonicky splynou se starým 
domem: Vkusná souhra starého a nového. Pro sta-
vebníky představovala tato symbióza důležitý mo-
ment při rekonstrukci jejich domu. Na jižní straně 
domu byl vybudován krychlový přístavek o výměře 
6 × 6 m. Velké prosklené plochy a celoskleněný roh 
vytváří harmonické spojení s exteriérem. Nevyzdvi-
hují tak pouze zřetelné linie, ale také umožňují ma-
ximální výhled ven a prostup denního světla dovnitř. 

Výměna oken proběhla pro stavebníky téměř nepo-
střehnutelně: „Nejdříve proběhla výměna oken v pů-
vodní části domu, jedno po druhém. Aby nic nebylo 
poškozeno nebo znečištěno, montážní pracovníci 
všechno zakryli. Až po dokončení výměny všech 
oken ve staré části domu proběhla montáž oken 
v přístavku,“ vzpomíná stavebník.

Nechejte se inspirovat a zjistěte, 
jak výrobky Internorm přispěly ke 
zdařilé rekonstrukci.

HLADCE.
KDYŽ VÝMĚNA 
OKEN PROBĚHNE 
RYCHLE A HLADCE.

DŘÍVE

POTOM

Rekonstrukce rodinného domu v Rakousku
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Bez komplikací
Náš dodavatel Internorm přišel k nám domů, prověřil stavební 
situaci, zaměřil okna a spolu s námi vypracoval přesný časo-
vý harmonogram. Naše okna byla poté vyrobena přesně dle 
našich představ a přání.

JEDNA VĚC 
BYLA PRO NÁS 
V PRŮBĚHU 
REKONSTRUKCE 
DŮLEŽITÁ:

Čistota

Během probíhající rekonstrukce jsme sice dům neobývali, čis-

té provedení práce objednanými firmami pro nás však přesto 

bylo důležité. 

Rychlá výměna oken 

Byli jsme překvapeni, jak rychle výměna oken proběhla. Mon-

tážní pracovníci vyměnili jedno okno za druhým. Také montáž 

velkých zdvižněposuvných dveří byla rychle hotová.

Profesionální montáž 

Pracovníci prodejce Internorm provedli montáž našich oken 

velmi profesionálně. U každého jednoho okna byla po montá-

ži provedena kontrola plné funkčnosti a montážní pracovníci 

nám kromě toho dali několik doporučení k provádění údržby 

a ošetřování.

„VÝMĚNA OKEN PROVÁDĚNÁ PRODEJCEM 
INTERNORM PROBĚHLA OD ZAČÁTKU DO KONCE 
ZCELA HLADCE.“
Rekonstrukce v Rakousku



Naším cílem je, abychom každý domov učinili ještě 
krásnějším, zdravějším a bezpečnějším. Proto vycházíme 

vstříc osobním přáním našich zákazníků. K našim pře-
svědčovacím argumentům nepatří pouze bezkonkurenční 

okenní technologie a špičková kvalita výrobků. Jako přední 
evropský výrobce oken s 90 lety zkušeností je Internorm 

také zárukou důvěry a spolehlivosti.

 jednoznačně
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Vášeň hovoří pro Internorm

Jsou to smysl pro detail a velká vášeň pro výrobek, které člo-

věk vycítí z každého okna Internorm. Naši inženýři zamilovaní 

do oken se usilují o dosažení dokonalosti a maximální kvalita 

je jim svatá. Národní a mezinárodní vyznamenání dokládají 

vysokou kvalitu našich výrobků. 

Kvalita hovoří pro Internorm

Požadavky na kvalitu bez kompromisů pro nás znamenají 

přední kvalitu výrobků pocházejících ze 100 % z Rakouska. 

Okna a dveře jsou investice do trvalé hodnoty, která zvyšuje 

kvalitu bydlení po mnoho let. Proto je důležité dbát především 

na spolehlivost silné značky. Protože pouze značkové výrob-

ky dodrží to, co slibují: individuální řešení, kvalitní zpracování, 

hospodárnost a ohled na životní prostředí.

Inovace hovoří pro Internorm

Bezkonkurenční a směr udávající okenní technologie činí In-

ternorm předním inovátorem v rámci celé Evropy. Nastavu-

jeme trendy v oknařském průmyslu a vyvíjíme řešení, která 

odpovídají nejmodernější okenní technice, propracované 

funkčnosti a nejvyšší kvalitě. 

Důvěra hovoří pro Internorm

98% spokojenost zákazníků, 90 let zkušeností a více než 

25 milionů prodaných oken a vchodových dveří dokládají dů-

věru našich zákazníků. Své zkušenosti a své znalosti čerpá-

me z naší dlouholetí tradice. Pionýrský duch z dřívějších časů 

je zde stále ještě přítomen, stejně jako v první den.  

Blízkost hovoří pro Internorm

1 300 vybraných obchodních partnerů ve 21 zemích a přesto 

stále váš regionální dodavatel. Odborná kompetence, přátel-

ské vystupování, spolehlivá práce a čestné jednání přestavují 

nejvyšší priority jak pro nás, tak i pro naše obchodní partnery.

Nadšení hovoří pro Internorm

Z přesvědčení zní naše hlavní zásada takto: Rozumíme svým 

zákazníkům a víme, co potřebují. Neustále rychleji a lépe re-

agovat na požadavky našich zákazníků je součástí naší DNA. 

Jsme spokojeni teprve tehdy, když jsou naši zákazníci nad-

šeni!

Všechno hovoří pro
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www.internorm.com

OBCHODNÍ POBOČKA

Internorm - okno, s. r. o.

CZ - 190 00 Praha 9
Ocelářská 2457/7
Tel.: +420 235 090 441-3
E-mail: internorm@internorm.cz


