
NASVETI
za 

sanacijo

Da vam stroški  
ogrevanja ne bodo 
več povzročali skrbi.
Zamenjajte okna v sodelovanju  
z vašim Internormovim partnerjem 
in prihranite do 30 % energije.



Vaš svetovalec 
pri sanaciji
Najpomembnejša vprašanja na poti k nižjim 
stroškom ogrevanja in večjemu udobju bivanja:

Kdaj je sanacija 
oken smiselna?
Ali se splača menjati okna in s tem prihraniti pri stroških 
ogrevanja, je načeloma odvisno od stanja starih oken.  
Skozi odslužena okna namreč izgubimo do 30 % toplo-
te hiše. Bistvena pri odločitvi za ali proti menjavi oken je 
primerjava Uw vrednosti starih in novih oken. U je pri tem 
koeficient toplotne prehodnosti, „W“ pa „Window“. 

Uw vrednost navaja, koliko vatov (W) toplote uide skozi 
kvadratni meter izolirane površine (m²) pri temperaturni 

razliki (K) ene stopinje Celzija. Višja kot je Uw vrednost, več 
toplote se izgubi skozi okno. Pri 30 let starih oknih znašajo 
Uw vrednosti običajno med 2,7 in 3 W/m²K, medtem ko pri 
visoko termoizolativnih oknih Internorm s trojno zasteklitvijo 
znašajo standardno od 0,62 do 0,69 W/m²K.  

Načeloma velja: nižja kot je Uw vrednost, boljša je toplo-
tna zaščita.

Kaj prinaša posebno 
termoizolacijsko steklo
Zlasti pri modernih, velikih zastekljenih površinah je High End 
izolacijsko steklo, ki po eni strani prinaša izjemno izolacijo, po 
drugi strani pa v prostor prepušča veliko svetlobe, pomemb-
na komponenta dobre toplotne izolacije. S premium glazuro 
ECLAZ® prejmete najboljše termoizolacijsko steklo z vsakim 

Internormovim oknom brez doplačila. To izolacijsko steklo z iz-
jemno izolacijo ponuja višjo energetsko učinkovitost in najboljšo 
toplotno zaščito. Z okrog 60 % prepuščanjem energije tako v 
prostor prepušča več sončne energije, kar prispeva k prihranku 
pri stroških ogrevanja – odličen izkoristek sončne energije.

Ali izbrati dvojno 
ali trojno zasteklitev?
V tem primeru je spet odločilna Uw vrednost, ki je pri 
primerljivih oknih s trojno zasteklitvijo višja. Tako izboljšate 
okoljsko bilanco in poskrbite za boljšo porazdelitev toplote 
v prostoru. Trojna zasteklitev pa z boljšo protihrupno zašči-
to poleg boljše toplotne izolacije prinaša tudi več miru med 
lastnimi štirimi stenami. Z dobro izolativnostjo je tempera-
tura na površini stekla bližje prostorski temperaturi. Na ta 
način ustvarimo toplotno zaveso in poskrbimo za prijeten 
prostor, kjer se dobro počutimo. Lastna proizvodnja termo-
izolacijskega stekla nam omogoča izdelavo številnih različic 
termoizolacijskih stekel.

Poleg kakovostne zasteklitve je pomembna tudi kakovost 
okvirja ali tesnjenja.

Kdaj ni smiselno 
menjati oken? 
Odvisno od substance okna. Včasih za izboljšanje toplotne 
izolacije zadošča strokovno popravilo ali menjava stekla dvoj-
ne ali trojne zasteklitve. Usposobljeni sodelavci znajo prepo-

znati šibke točke vaših oken in vam svetovati, kateri so primer-
ni ukrepi za višjo toplotno izolacijo. Strokovna ekipa podjetja 
Internorm nudi vzdrževanje in servisiranje oken in vrat.

Koliko lahko prihranite 
z menjavo oken?
Na prvi pogled se pogosto zdi, da so investicijski stroški 
sanacije visoki, vendar gre za nakup trajne vrednosti.  
S trajnostnega vidika prinaša menjava oken številne pred-
nosti, saj se stroški energije dolgoročno znižajo, zmanjša  
se emisija CO2 in bistveno podaljša obdobje bivanja. 
Vendar se vsi parterji in proizvajalci ne držijo tistega, kar 
obljubljajo. Zaupajte torej podjetjem z dolgoletnimi izkušnja-

mi in preverjeno kakovostjo izdelkov. Prav tako pomembna 
kot kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo sta tudi 
kompetentno in profesionalno svetovanje ter čista vgradnja.

Na voljo je tudi možnost izračuna: z Internormovim kalku-
latorjem prihranka energije lahko takoj izračunate, koliko 
boste v vašem lastnem domu prihranili s sanacijo oken.

PREJ

POTEM



#1 Popis
Za ta prvi korak si res vzemite čas in natančno razmislite, 
kaj želite sanirati. Ne glede na to, ali gre za inštalacije, 
elektriko, sanacijo zidov ali adaptacijo z rušenjem –  
natančno preverite, kateri ukrepi so potrebni in na kaj  
se je treba osredotočiti. Tako boste lahko natančneje  
načrtovali stroške in čas sanacije in tudi nekaj prihranili.

#2 Pridobivanje ponudb
Da boste varni pred neljubimi presenečenji, je treba pri-
dobiti ponudbo z natančno opredeljenimi stroški. Ugodne 
ali pavšalne ponudbe se zdijo mamljive, ampak ravno 
tu se pogosto skrivajo dodatni stroški, slabša kakovost 
ali neresna podjetja. Zato pri izboru ponudnika zaupajte 
izkušnjam, priporočilom prijateljev ali blagovnim znamkam 
z dolgoletno garancijo.

#3 Vključitev strokovnjakov
Dvomite, da bi lahko sanacijo izpeljali sami? Potem poišči-
te pomoč strokovnjaka. Ravno pri obsežnih prenovah se 
splača najeti podjetje, ki poskrbi za splošno sanacijo, na 
primer projektni biro, gradbenika ali arhitekta z dolgoletni-
mi izkušnjami. Ponujajo vam najboljše pogoje za brezhi-
ben potek. Ocene podjetij so znak za profesionalnost in 
zanesljivost izbranih partnerjev.

#4 Subvencije
Država in dežele spodbujajo termično sanacijo na različne 
načine. Najbolje je, da se pozanimate na občini ali pobrskate 
po državnih in deželnih spletnih straneh in pridobite informa-
cije o različnih možnostih.
Toda pozor: šele ko je znesek subvencije odobren, lahko 
začnete z izvajanjem ukrepov.

#5 Financiranje
Z banko se najprej posvetujte o proračunu in financiranju,  
šele nato nadaljujte z načrtovanjem. V znesku predvidene in-
vesticije je treba upoštevati tudi približno 10-odstotno rezervo.

#6 Načrtovanje podrobnosti
Sanacijo je priporočljivo načrtovati od zunaj navznoter –  
torej najprej novo kritino za streho (morebiti s fotovoltaiko) in 
dodatno izolacijo, hidroizolacijo kleti, sanacijo zunanjih sten, 
vključno z novimi okni in vrati s termoizolacijsko zasteklitvijo, 
in šele nato preureditev notranjosti.

#7 Izvedba
Za brezhiben potek sanacije je pomembno, da se držite vseh 
načrtovanih rokov. Zato naj vam podjetja tik pred dobavo in 
montažo ponovno potrdijo rok dobave in montaže. Tako se 
lahko izognete nenačrtovanim in neželenim zakasnitvam.

V sedmih korakih do 
uspešne menjave oken!
Za razliko od novogradnje sanacijo običajno organiziramo in  
koordiniramo sami. Dobro predhodno načrtovanje vam lahko  
med obnovo prihrani čas in živce. Načrtovanja se lotite po korakih: 
najprej si ustvarite grobo sliko, nato se posvetite podrobnostim.

KORIŠČENJE 

SUBVENCIJ



Za enostavno upravljanje vaših žaluzij prek 
vašega pametnega telefona ali tablice s 
funkcijo „Smart Home Ready“ od koder koli. 
Seveda je na voljo tudi možnost upravljanja ne-
posredno ob oknu.

Udobno upravljanje – 
tudi na poti

Toplotna in 
protihrupna zaščita 

Izolacijski granulat enakomerno okrog in 
okrog zapolni prazen prostor, kar izboljša 
toplotno izolativnost in zniža stroške energije.

Popolno okno 
za sanacijo
Z vezanimi okni Internorm je mogoče 
okna zamenjati, ne da bi bilo treba 
veliko spreminjati zunanjo podobo.

I-tec Shading poskrbi zahvaljujoč fotovolta-
ičnemu modulu in bateriji za idealno pro-
storsko temperaturo – in to popolnoma brez 
dodatnega napajanja! Žaluzije se v avtomatskem 
načinu ob sončnem vzhodu in zahodu odprejo in 
zaprejo popolnoma samodejno. Upravljanje po-
teka prek vgrajenih temperaturnih senzorjev. 
Tako je mogoče pozimi optimalno izkoristiti toploto 
sončne svetlobe, saj ostanejo žaluzije odprte.

Zaščita pred soncem

Internorm ponuja vezana okna tako v 
izvedbi iz umetne mase-aluminija 
kot tudi lesa- aluminija. Naša vezana 
okna so na volja z integriranimi žaluzija-
mi ali po izbiri s pliseji ali z gosto tkanimi 
senčili Duette®.

Zaščita pred pogledi Za sanacijo: 
Ravno pri sanaciji so zahteve za okna eno-
rmne. Pogosto se je namreč treba držati 
gradbenih predpisov, ki ne dopuščajo velikih 
sprememb zunanje podobe. Vezana okna so 
še posebej primerna za sanacijo, saj ni treba 
nameščati ločene zaščite pred soncem. Ide-
alna rešitev so tudi pri fasadah, na katere ni 
dovoljeno pritrjevati rolet.

NASVET



Tako je sanacija uspešna – 
ko prispemo na cilj.

Lisa Sperrer, žena, mati dveh otrok in DIY 
blogerka je skupaj z družino izpolnila svoje 
sanje o lastnem domu. Sanje, oblikovati 
svoje štiri stene, tako kot si želiš! Skupaj z 
možem sta kupila 40 let staro hišo, ki sta jo 
obnovila z dušo. Pri tem ne smemo spregle-
dati njune ljubezni do detajlov. Naravni materiali, 
veliko virov svetlobe in edinstveni zgodovinski kosi 
pohištva dajejo vsakemu prostoru čisto poseben 
osebni pridih.

Ob vstopu v bungalov družine Sperrer vam v dnevni sobi takoj pade 
v oko veliko okno s polico za sedenje. Pogled na gore je veličasten. 
Široka udobna klop ob oknu je prav mamljiva.

Sanacija bungalova iz 70. let sprva ni bila načrtovana. »Izdelali smo že 
načrt za novogradnjo. Nato pa smo odkrili to hišo. Razlogi za to, da 
smo se odločili za sanacijo, so bili velikost, razporeditev in zlasti popol-
na lega s čudovitimi razgledi,« se spominja Lisa Sperrer

Občutek, da smo prispeli na cilj, 
je vznemirljiv in pomirjajoč 
hkrati – enostavno lep!“

Najljubše okno družine 
Sperrer je okno s klopjo 
v dnevni sobi. Prostor 
je z njim odprt, svetel in 
ponuja izjemen razgled!“

Celotna zgodba 
je na voljo tukaj.

Home
story
Zgodba družina 
Sperrer o sanaciji



Tako poteka 
profesionalna 
menjava oken: 
Zahvaljujoč podjetju Internorm  
menjava oken za vas skoraj ni opazna. 
Naši Internormovi partnerji izmerijo  
okna in preverijo stanje gradnje.  
Skupaj z vami nato natančno  
oblikujejo časovnico.

Prodajni partnerji podjetja Internorm posvečajo pri sanaciji 
oken veliko pozornosti čistoči. Zato predhodno zaščito 
celotno okolico in previdno odstranijo odslužena okna.  
Po končani montaži zaščitno folijo odstranijo in očistijo 
prostor. Samoumevno je, da okna drugega za drugim za-
menjajo za to usposobljeni monterji. Strokovna vgradnja je 
pogoj za brezhibno delovanje in trajno uporabnost.

„Nikoli si ne bi mislil, da lahko menjava oken poteka tako 
brezhibno,“ nam je zatrdila naša zadovoljna stranka.

Naj vam bodo naši sanacijski 
projekti v navdih: 
www.internorm.si

Nikoli si ne bi mislil,  
da lahko menjava oken 
poteka tako brezhibno“



Za sproščen začetek 
sanacije oken in prihranek 
stroškov energije!

www.internorm.si 03
/2

02
3


