
PORADCA
pri 

rekonštrukcii

Takto Vás náklady 
na vykurovanie  
nezaskočia!
Vymeňte okná s Vašim Internorm 
partnerom a ušetrite až do 30% 
energie.



Váš poradca 
pri rekonštrukcii
Najdôležitejšie otázky na ceste k zníženiu nákladov
na vykurovanie a väčšiemu komfortu bývania:

Kedy má výmena 
okien zmysel? 
Vo všeobecnosti závisí od stavu starých okien, či sa ich 
výmena oplatí a či sa vďaka tomu dajú ušetriť náklady na 
vykurovanie. Až 30 % tepla domu uniká cez staré okná. 
Uw-hodnota starých okien v porovnaní s novými oknami 
je veľmi dôležitá pre rozhodnutie pre alebo proti výmene 
okien. „U“ znamená súčiniteľ prestupu tepla, „W“ znamená 
„Window - okno“. 

Hodnota Uw udáva, koľko wattov (W) unikne na meter 

štvorcový zateplenej plochy (m2) pri teplotnom  
rozdiele (K) jeden stupeň Celzia. Čím je vyššia hodnota Uw, 
tým viac tepla sa stratí oknom. Pri 30-ročných oknách je  
Uw-hodnota zvyčajne medzi 2,7 a 3 W/m²K. Na porov-
nanie, štandardná hodnota pre vysoko tepelnoizolačné 
Internorm okná s trojsklom je 0,62 – 0,69 W/m²K. 

Vo všeobecnosti platí: Čím je nižšia Uw-hodnota,  
tým je vyššia tepelná izolácia.

Čím je špeciálne 
tepelnoizolačné sklo?
Predovšetkým pri moderných veľkoplošných oknách je 
High End izolačné sklo, ktoré na jednej strane výbor-
ne izolujú a na druhej strane prepúšťa do miestnosti 
veľa svetla, dôležitým komponentom pre dobrú tepelnú 
izoláciu. S prémiovou povrchovou úpravou skla ECLAZ® 
získate v každom okne Internorm najlepšie tepelnoizolač-

né sklo v štandarde. Toto izolačné sklo ponúka zvýšenú 
energetickú účinnosť a špičkovú tepelnú ochranu vďaka 
vynikajúcej izolácii. Pri prestupe energie okolo 60% sa do 
miestnosti dostane viac slnečnej energie a tým ušetríte na 
nákladoch na vykurovanie – slnečná energia sa dokonale 
využije.

Rozhodujete sa pre 
dvojsklo alebo trojsklo?
Aj tu je rozhodujúca Uw-hodnota, ktorá je pri porovnateľ-
ných oknách s trojsklom vyššia. Tým sa zlepšuje ekolo-
gická rovnováha a zabezpečuje lepšie rozloženie tepla v 
miestnosti. Okrem lepšej tepelnej izolácie trojité zasklenie 
prináša aj väčší pokoj a ticho do vlastného domova, keďže 
sa zlepšuje aj zvuková izolácia. Vďaka dobrému izolačnému 
účinku tabule sa povrchová teplota približuje teplote vzdu-
chu v miestnosti. Vyhnete sa tak studenému prievanu.  
Pri okne je vytvorené útulné miesto, kde sa budete cítiť 
príjemne. Vďaka vlastnej výrobe izolačných skiel vieme 
ponúknuť tepelnoizolačné sklá v mnohých variantoch. 

To je tiež dôležité: Okrem zasklenia musí byť v poriadku 
aj kvalita rámu a tesnosť. 

Kedy nemá  
výmena okien zmysel?
To veľmi závisí od podstaty okna. Niekedy môže na 
dosiahnutie lepšej tepelnej izolácie stačiť odborný servis 
okien alebo výmena skiel z dvojskla na trojsklo. Vyško-

lení pracovníci vedia identifikovať slabé miesta na Vašich 
oknách a poradiť vhodné opatrenia pre lepšiu tepelnú 
izoláciu. 

Koľko peňazí sa dá  
ušetriť výmenou okien?
Investičné náklady na rekonštrukciu sa na prvý pohľad 
často zdajú vysoké, no ide o nákupy s trvalou hodnotou. 
Výmenou okien získate z dlhodobého hľadiska mnoho 
výhod, pretože náklady na energiu sa trvalo znížia, znížia sa 
emisie CO2 a výrazne sa zvýši kvalita bývania. Nie všetky 

produkty a výrobcovia však dodržujú, čo sľubujú. Preto 
dôverujte spoločnostiam s dlhoročnými skúsenosťami a 
odskúšanými kvalitnými produktmi. Kvalitný výrobok a dlhá 
životnosť je rovnako dôležitá, ako aj kompetentné a odbor-
né poradenstvo a profesionálna montáž.

PREDTÝM

POTOM



#1 Posúdenie stavu
Doprajte si pri tomto prvom kroku skutočne čas a dobre  
si premyslite, čo chcete renovovať. Bez ohľadu na to, či ide 
o inštalácie, elektriku, sanáciu muriva alebo prestavby – 
presne si overte, ktoré opatrenia sú potrebné a aké priority 
je potrebné stanoviť. To vám umožňuje presnejšie plánovať 
náklady a čas rekonštrukcie a tiež niečo ušetriť.

#2 Získanie ponuky 
Aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam, mali by ste 
požiadať o presný rozpis nákladov. Lacné ponuky či balíčky 
znejú lákavo, no práve tu sa často skrývajú dodatočné 
náklady, horšia kvalita alebo pochybné spoločnosti.  
Pri výbere firiem preto dôverujte svojim skúsenostiam,  
odporúčaniam od priateľov alebo značkovým spoločnos-
tiam s dlhodobými zárukami.

#3 Výber odborníkov
Ak máte obavy, že rekonštrukciu nezvládnete svojpomoc-
ne, nechajte si pomôcť od odborníkov. Najmä ak plánujete 
veľké prestavby, oplatí sa najať si firmy na celkovú rekon-
štrukciu, ako sú projektové kancelárie, stavebníci alebo 
architekti s dlhoročnými skúsenosťami. Ponúknu Vám 
najlepšie predpoklady pre bezproblémový priebeh.  
Hodnotenia firmiem poukazujú na profesionalitu a  
spoľahlivosť vybraných partnerov.

#4 Podpora
Štát podporuje tepelnú rekonštrukciu rôznymi spôsobmi. 
Najlepšie je informovať sa na miestnom úrade alebo online 
prieskumom na webových stránkach, aby ste sa dozvedeli 
o rôznych možnostiach podpory.
Avšak pozor: Až po pridelení finančných prostriedkov 
môžete začať s opatreniami. 

#5 Financovanie
Vopred si ujasnite rozpočet a financovanie vo svojej banke, 

potom môžete pokračovať v plánovaní. Naplánujte si ako 

zábezpeku aj rezervu vo výške okolo 10 % z očakávaných 

investícií.

#6 Detailné plánovanie
Rekonštrukciu odporúčame naplánovať zvonku dovnútra –  
t.j. najprv prekryť a zatepliť strechu (príp. s fotovoltaikou), 
utesniť pivnicu, zrekonštruovať vonkajšie steny vrátane 
nových okien a dverí s tepelno-izolačným zasklením a až 
potom interiérové   práce. 

#7 Realizácia
Aby rekonštrukcia prebehla hladko, je dôležité, aby boli  
dodržané všetky termíny podľa Vášho plánovania.  
Nechajte si preto krátko vopred od firmy opäť potvrdiť 
termíny dodania a montáže. Vyhnete sa tak neplánovaným 
a nechceným zdržaniam.

S týmito 7 krokmi, bude 
výmena okien úspešná!
Na rozdiel od novostavby je rekonštrukcia zvyčajne organizovaná  
a koordinovaná svojpomocne. Dobré plánovanie vopred šetrí čas a  
nervy počas fázy rekonštrukcie. Preto pristupujte k plánovaniu krok  
za krokom: najprv si vytvorte hrubý prehľad, potom vypracujte detaily.

VYUŽIŤ

DOTÁCIE



Ovládajte svoje žalúzie jednoducho a kde-
koľvek pomocou smartfónu alebo tabletu s 
funkciou „Smart Home Ready“. Napriek tomu 
zostáva možnosť ovládania priamo na okne.

Komfortná obsluha  – 
aj na cestách

Tepelná a zvuková izolácia

Izolačný granulát rovnomerne vyplní dutiny 
po celom obvode, čím zlepšuje tepelnú ochranu
a znižuje náklady na energiu.

Ideálne
okno pre 
rekonštrukciu
Internorm zdvojené okná umožňujú 
výmenu okien bez väčších zmien 
vonkajšieho vzhľadu.

I-tec Shading zabezpečuje vďaka fotovoltické-
mu modulu a batérie ideálnu izbovú teplotu – 
úplne sebestačne a bez dodatočného napájania! 
Vďaka automatickému režimu sa žalúzie automa-
ticky otvárajú a zatvárajú pri východe alebo západe 
slnka. Riadenie sa vykonáva pomocou zabu-
dovaných snímačov teploty. Tak sa dá napríklad 
teplo zo slnečného žiarenia optimálne využiť v zime, 
pretože žalúzie zostávajú otvorené.

Tienenie

Internorm ponúka nielen zdvojené 
okná z plast-hliníka ale aj zdvojené 
okná z drevo-hliníka. Naše zdvojené 
okná sú k dispozícii buď s integrovanými 
žalúziami alebo voliteľne s plisovanými 
žalúziami (Plissee) príp. s nepriehľadnými 
žalúziami Duette®.

Pohľadová ochrana Pre renovátorov:  
Nároky na okná sú enormné, najmä ak ide 
o rekonštrukcie. Pretože stavebné predpisy 
sa musia dodržiavať a nepripúšťajú žiadne 
zásadné zmeny vonkajšieho vzhľadu. Zdvo-
jené okná sú obzvlášť vhodné na renováciu, 
pretože nie je potrebné inštalovať žiadnu 
samostatnú tieniacu techniku. Zdvojené okná 
sú tiež ideálnym riešením pre fasády, na ktoré 
nie je možné pripevniť rolety.

TIP



Takto sa vydarila renovácia –
doraziť domov.

Lisa Sperrer, manželka, matka dvoch detí a 
DIY blogerka, si splnila spoločne so svojou 
rodinou sen o vlastnom bývaní. Sen o tom, 
že si budú môcť navrhnúť vlastné bývanie 
tak, ako chcú! S manželom si kúpili 40-ročný 
dom, ktorý s veľkým srdcom a dušou zre-
konštruovali. Jej zmysel pre detail nemožno 
prehliadnuť. Prírodné materiály, množstvo svetel-
ných zdrojov a jedinečné kusy nábytku s históriou 
dodávajú každej izbe veľmi osobný nádych.

Keď vstúpite do bungalovu rodiny Sperrer, okamžite vás upúta veľké
okno v obývačke. Výhľad na panorámu hôr je nádherný. Pôsobí ako
pozvánka urobiť si pohodlie na širokom parapete.

S rekonštrukciou bungalovu zo 70. rokov sa pôvodne nepočítalo.  
„Už sme mali pripravený plán stavby nového domu. Ale potom sme  
objavili tento dom. Veľkosť, dispozičné riešenie a najmä pre nás 
perfektná poloha so skvelým výhľadom boli dôvodom, prečo sme sa 
rozhodli pre rekonštrukciu,“ spomína Lisa Sperrer.

Pocit z príchodu domov je
vzrušujúci a upokojujúci zároveň – 
jednoducho nádhera!“

Obľúbeným oknom
rodiny je okno so
sedením v obývačke.
Vďaka tomu je priestor
otvorený, svetlý a má
skvelý výhľad!“

Tu nájdete celú
Homestory.

Home
story
Rodina Sperrer
rozpráva  
o ich renovácii



Takto prebieha  
profesionálna 
výmena okien:
Vďaka spoločnosti Internorm výmenu 
okien takmer ani nepocítite. Naši  
Internorm – partneri okná zamerajú  
a skontrolujú stavebnú situáciu.  
Spolu s Vami vyhotovia presný  
harmonogram prác.

Pri výmene okien kladú partneri veľký dôraz na čistotu. 
Preto sa najskôr zakryjú všetky okolité predmety a opa-
trne sa demontujú staré okná. Po kompletnej montáži sa 
odstránia krycie fólie a miesto sa vyčistí. Samozrejmosťou 
je výmena okien v rýchlom slede za sebou špeciálne vy-
školenými montážnikmi. Odborná montáž je predpokladom 
perfektnej funkcie a dlhodobej použiteľnosti.

„Nikdy by som nepovedala, že výmena okien bude pre-
biehať tak hladko,“ potvrdzuje jedna z našich spokojných 
zákazníčok.

Inšpirujte sa našimi 
projektami rekonštrukcií: 
www.internorm.com

Nikdy by som nepovedala, 
že výmena okien bude 
prebiehať tak hladko.“



Teraz bez stresu začnite 
s výmenou okien a šetrite 
náklady na energiu!
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