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EVROPSKA BLAGOVNA ZNAMKA OKEN ŠT. 1
Internorm je že 91 let družinsko podjetje, ki se je iz ključavničarskega podjetja z enim zaposlenim razvilo v največjo
mednarodno dejavno blagovno znamko oken.
Do zdaj je naše proizvodne obrate v mestih Traun, Sarleinsbach in Lannach zapustilo že več kot 27 milijonov oken in vrat –
100-odstotno proizvedenih v Avstriji. Naše družinsko podjetje v Evropi postavlja merila vse od rojstva oken iz umetne mase,
proizvodnje oken iz lesa in aluminija do današnjih visokotehnoloških in vrhunsko zasnovanih inovacij. Stalen tehnični razvoj in
vedno nove inovacije nas postavljajo na vodilno mesto v panogi.
Naših 1.974 zaposlenih po vsej Evropi je strokovnjakov, ki delajo z veliko strasti, inovativnosti in občutka za podrobnosti. Skupaj z
več kot 1.300 prodajnimi partnerji v 21 državah vam zagotavljamo popolno kakovost izdelkov z visokokompetentnimi storitvami.

Obrati podjetja Internorm (proizvodnja izključno v Avstriji)
Prodajni sedeži podjetja Internorm
Partnerji podjetja Internorm

2

VSEBINA
Slogi oblikovanja
Pregled oken

OKNA IN TEHNIKA

Umetna masa ter umetna
masa in aluminij
Kompozit umetne mase in aluminija
Les in aluminij
Kompozit lesa in aluminija

Pregled vrat
Linija F
Linija V
Linija P
Linija D
Linija G
Linija A
Linija S

4
6

10
12
18
22
25
26
28
30
32
34
36
38
40

INOVACIJE I-TEC

44

ZASTEKLITVE XL

52

NASVETI

58

I-tec
I-tec
I-tec
I-tec
I-tec
I-tec

Secure
Core
Prezračevanje
Senčenje
Zasteklitev, I-tec Insulation
Connect

KS 430
HS 330
HX 300

Možnost kombiniranja
Varnost
Okenske kljuke
Vratne kljuke
Barve
ECLAZ®
Zaščita pred soncem in mrčesom
Francoski balkon
Stranska vhodna vrata
Garancije

46
47
48
49
50
51

54
55
57
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

3

studio

home pure

home soft

ambiente

Pri slogu oblikovanja studio so v ospredju jasne
oblike in minimalističen dizajn. Veliki okenski okvirji
kot oblikovalski element poudarjajo nevsakdanjo
arhitekturo.

Sodobna kotna krila in okvirji oken home pure
ustvarjajo čiste kote in robove. Dopolnjujejo linearno
arhitekturo in se popolnoma prilegajo purističnemu
videzu.

Okna home soft navdušujejo s svojo preprostostjo
in brezčasnostjo. Tradicionalno, ustvarjajo čiste
kote obliko je mogoče vgraditi kamor koli, kar
ustvarja posebno harmoničen ambient.

Harmonija in estetika v popolnosti – za to poskrbi
zaokrožitev vseh vidnih robov. Močno profilirana
okenska krila dajejo oknom poseben čar v slogu
oblikovanja ambiente.
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UMETNA MASA

studio

6

home pure

home soft

UMETNA MASA-ALUMINIJ

ambiente

studio

home pure

home soft

ambiente

KF 310

KF 310

KF 320

KF 320

KF 410

KF 410

KF 510

KF 510

KF 520

KF 520

KV 350

KV 350

KV 440

KV 440
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LES-ALUMINIJ

studio

home pure

home soft

ambiente

HF 310

HF 410

HF 510

HV 450

Individualne okenske rešitve zagotavljajo
svetlobo in prijetno vzdušje ter ustvarjajo
domač in sodoben občutek bivanja.
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OKNA IN
TEHNIKA
DIZAJN IN TEHNIKA –
ZDRUŽENA V POPOLNOSTI V
IZDELKIH INTERNORM

Vsako naše visokokakovostno okno je izdelano po
meri in natančno po vaših zamislih. Vaša nova okna
lahko dobite v najrazličnejših oblikah, dimenzijah in
izvedbah, npr. brez okvirja, s poravnanimi in kotnimi
okvirji ali z zaobljenimi robovi na okvirjih in krilih.
V vsakem primeru boste našli ustrezno okno za
dizajn svoje hiše. Najvišja raven varnosti, popolna
toplotna izolacija ter odlična zvočna izolacija so pri
podjetju Internorm nekaj popolnoma samoumevnega.
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KF 310

KF 320

OKNA IZ UMETNE MASE IN UMETNE MASE-ALUMINIJA

OKNA IZ UMETNE MASE IN UMETNE MASE-ALUMINIJA

home pure

studio

Toplotna izolacija do Uw = 0,69 W/(m2K)

Toplotna izolacija do Uw = 0,65 W/(m2K)

Zvočna izolacija

do 45 dB

Zvočna izolacija

do 45 dB

Varnost

do RC1N, RC2

Varnost

do RC1N, RC2

Zaklepanje

skrito

Zaklepanje

skrito

Globina vgradnje 71/74 mm

Globina vgradnje 71/74 mm

74 m
m
KF 310
V to novo, ozko okno so naši razvijalci vgradili preizkušeno in zanesljivo tehnologijo naših oken Internorm. Najboljše toplotnoizolacijske in zvočnoizolacijske vrednosti so prav tako samoumevne kot lepljenje stekla na celotni obseg okenskega
krila. Poleg velike izbire barv, kljuk in stekel lahko dobite okno KF 310 tudi kot balkonska ali terasna vrata – po novem
tudi kot francoski balkon. Oglato oblikovanje okvirja in kril je na zunanji strani usklajeno s slogom oblikovanja home pure.
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KF 320
Inovativno stekleno krilo daje oknu KF 320 izgled fiksne zasteklitve – pa vendar je okno mogoče odpreti. Ne glede na to,
ali gre za klasično izvedbo iz umetne mase v beli barvi ali aluminijasto oblogo, ozek, oglat okenski okvir poudari nevsiljivo
arhitekturo sloga oblikovanja studio. Z okvirjem, ki se v zid omeče s treh strani, lahko uresničite sanje o skoraj brezokvirni
stekleni arhitekturi. Zasteklitev I-tec poskrbi za neprekinjeno pritrditev stekla v celoten okvir in tako za odlično stabilnost,
toplotno izolacijo in varnost.
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KF 410

NOVO

KF 510

OKNA IZ UMETNE MASE IN UMETNE MASE-ALUMINIJA

OKNA IZ UMETNE MASE IN UMETNE MASE-ALUMINIJA

home pure

studio

Toplotna izolacija do Uw = 0,62 W/(m2K)

Toplotna izolacija do Uw = 0,63 W/(m2K)

Zvočna izolacija

do 47 dB

Zvočna izolacija

do 46 dB

Varnost

do RC1N, RC2

Varnost

RC2, RC3

Zaklepanje

skrito

Zaklepanje

popolnoma integrirano

Globina vgradnje 90/93 mm

KF 410
Popolna poravnanost okvirja in krila združuje okno KF 410 v enovito enoto. Če se okvir na zunanji strani v zid omeče s
treh strani, je moč videti zgolj ozek, oglat okvir krila. Z novo izolacijsko tehnologijo I-tec Insulation je okvir popolnoma
izoliran in toplotna izolacija znatno izboljšana. Tehnološko prednost na področju zračenja nudi prezračevanje I-tec. Sistem
prezračevanja, ki je integriran v okvirju, 24 ur na dan skrbi za zadostno količino svežega zraka in popoln zrak v prostoru.
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Globina vgradnje 90/93 mm

KF 510
Visok delež stekla v novem oknu KF 510, ki ga omogoča ozek okvir tega okna, poudarja linearen in sodoben arhitekturni
slog. V okenskem krilu se skriva revolucionarni sistem zaklepanja I-tec Secure, ki zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti
vašega doma zahvaljujoč patentiranemu mehanizmu loput. Vgrajene lopute se pri zaklepanju pomaknejo v profil okvirja z
vseh strani, zaradi česar je odpiranje okna praktično nemogoče. Zasteklitev I-tec zagotavlja odlično stabilnost ter toplotno
in zvočno izolacijo zahvaljujoč zlepljenju z okenskim krilom z vseh strani.
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KF 520
OKNA IZ UMETNE MASE IN UMETNE MASE-ALUMINIJA

studio

Toplotna izolacija do Uw = 0,63 W/(m2K)
Zvočna izolacija

do 46 dB

Varnost

do RC2, RC3

Zaklepanje

popolnoma integrirano

Globina vgradnje 90/93 mm

KF 520
Najnovejša generacija oken Internorm združuje inovativen dizajn s tehničnim znanjem. Ozki okvirji s steklenim krilom se na
zunanji strani ne razlikujejo od fiksne zasteklitve, kar v prostor prinaša več svetlobe. Na notranji strani je okvir še posebej
ozek in poskrbi za zvezno zapiranje okenskega krila. Odlična rešitev za sodobno arhitekturo. V okenskem krilu se skriva
tudi revolucionarno I-tec Secure zaklepanje, ki skoraj onemogoča dvig okna. I-tec Secure je pri novih oknih KF 520 vgrajen serijsko in izpolnjuje varnostne zahteve do razreda RC3.
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Okno z dizajnom, na katerega se
lahko oprete: KF 520 je tudi popolna
rešitev kot okno za sedenje.
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KV 350

KV 440

VEZANA OKNA IZ UMETNE MASE-ALUMINIJA

VEZANA OKNA IZ UMETNE MASE-ALUMINIJA

home pure

home pure

Toplotna izolacija do Uw = 0,79 W/(m2K)

Toplotna izolacija do Uw = 0,64 W/(m2K)

Zvočna izolacija

do 44 dB

Zvočna izolacija

do 45 dB

Varnost

do RC1N, RC2

Varnost

do RC1N, RC2

Zaklepanje

skrito

Zaklepanje

skrito

Globina vgradnje 74 mm

Globina vgradnje 93 mm

74 m
m
KV 350
Sodobno in ozko vezano okno KV 350 skriva kar štiri prednosti. Poleg najboljše zvočne in toplotne zaščite je neposredno
v okno vgrajena tudi zaščita pred soncem in neželenimi pogledi. To ne predstavlja zgolj prednosti pri čiščenju, saj steklo
žaluzijo ščiti pred vetrom, vremenskimi vplivi in umazanijo. Tudi pri saniranih objektih ali fasadah, na katere ni dovoljeno
namestiti rolet, se vam ni treba odreči zaščiti pred soncem. Senčenje I-tec deluje energijsko popolnoma samozadostno
in obenem nudi še veliko uporabnih funkcij.
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KV 440
Več svetlobe kljub zaščiti pred soncem? Pri oknu KV 440 si ti dejstvi ne nasprotujeta. Pri tem oknu, ki je poravnano z
vgradno površino, je zaščita pred soncem in neželenimi pogledi že vgrajena med stekla in vam z najboljšimi vrednostmi
toplotne in zvočne izolacije nudi štirikratno zaščito v le enem oknu. Poleg žaluzij in plise zaves nudi popolno zaščito
pred neželenimi pogledi tudi neprosojno senčilo Duette®. S pomočjo fotovoltaičnega modula je mogoče senčenje I-tec
upravljati brez zunanjega vira električne energije. Aplikacija I-tec Connect omogoča udobno upravljanje prek tablice ali
pametnega telefona.
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ZMAGOVALEC INTERNORMOVEGA
FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA 2021
Pri tem ekskluzivnem objektu sta v ospredje postavljena les in steklo, ki zagotavljata vrhunski videz v kombinaciji s fasado in
notranjostjo. Bivalni prostor z galerijo zagotavlja obilico svetlobe in zaradi velikodušne količine uporabljenega lesa ustvarja
naravno vzdušje.
Novogradnja (AT); okna HF 410, HS 330
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HF 310

HF 410

OKNA IZ LESA-ALUMINIJA

OKNA IZ LESA-ALUMINIJA

home pure

Toplotna izolacija do Uw = 0,62 W/(m2K)

Toplotna izolacija do Uw = 0,65 W/(m2K)

Zvočna izolacija

do 46 dB

Zvočna izolacija

do 45 dB

Varnost

do RC1N, RC2

Varnost

do RC1N, RC2

Zaklepanje

skrito

Zaklepanje

skrito

Globina vgradnje 85 mm

HF 310
Les in aluminij, vmes pa pena z visoko stopnjo toplotne izolacije – kombinacija, ki obljublja dobre rezultate. Okno HF
310 je z odlično toplotno izolacijo, lepim naravnim lesom, ki je oplemeniten z nevsiljivimi premazi, ter proti vremenskim
vplivom odpornim aluminijem na zunanji strani nepremagljiva klasika med okni iz lesa in aluminija. Zahvaljujoč enakomernemu oblikovanju aluminijaste obloge, ki je poravnana z vgradno površino, je mogoče okno HF 310 kombinirati z oknom
iz umetne mase KF 410. Neprekinjena pritrditev stekla po celotnem obsegu okvirja (zasteklitev I-tec) poskrbi za odlično
stabilnost in protivlomno zaščito. Tesnila po celotnem obsegu ščitijo notranjost stavbe pred vlago.
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studio

Globina vgradnje 85 mm

HF 410
Enotni materiali in barve notranje opreme poudarijo vaš minimalistični bivalni slog in v ospredje postavijo neobičajne unikate. Okno HF 410 se popolnoma prilagodi vaši notranji opremi. Različne barve in vrste lesa vam nudijo nešteto možnosti
za individualno izbiro barv v notranjih prostorih. Siv hrast kot notranja barva ustreza sodobnemu stilu bivanja z jasnimi
oblikami, preprostimi materiali in nevsiljivimi barvami. Po meri izdelana okna s fiksno zasteklitvijo in okna, ki se odpirajo,
je mogoče povezati v velike površine.
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NOVO

HV 450

HF 510

OKNA IZ LESA-ALUMINIJA

OKNA IZ LESA-ALUMINIJA

home pure

home pure

Toplotna izolacija do Uw = 0,65 W/(m2K)

Toplotna izolacija do Uw = 0,62 W/(m2K)

Zvočna izolacija

do 43 dB

Zvočna izolacija

do 46 dB

Varnost

RC1N, RC2

Varnost

do RC1N, RC2

Zaklepanje

skrito

Zaklepanje

skrito

Globina vgradnje 85 mm

HF 510
Visok delež stekla v novem oknu HF 510, ki ga omogoča ozek okvir, poudarja puristični arhitekturni slog. Privlačnost in
udobje lesa v notranjosti je mogoče spretno združiti z na vremenske vplive odpornim aluminijem zunaj. Zahvaljujoč preizkušeni tehnologiji I-tec Core so v jedru okna uporabljene tanke lepljene plasti lesa, zaradi česar je les veliko bolj vzdržljiv
in omogoča uporabo z velikimi dimenzijami oken. Steklo je okoli in okoli zlepljeno z okenskim krilom (zasteklitev I-tec) in
tako zagotavlja odlično stabilnost ter varnost.
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Globina vgradnje 85 mm

HV 450
Popolnoma zvezni prehodi med okvirjem in krilom ter integrirana zaščita pred soncem med stekli poskrbijo za enotno
strukturo okna HV 450. Žaluzije, pliseji ali Duette® so z integrirano vgradnjo zavarovani pred umazanijo. Odlična zaščita
pred soncem, neželenimi pogledi, toploto in hrupom poskrbi za kar 4-kratno zaščito v enem samem oknu. Senčenje
I-tec deluje popolnoma brez zunanjega napajanja in ponuja še številne druge uporabne funkcije. Na voljo je tudi udobno
upravljanje z I-tec Connect.
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PREGLED VRAT

Material

Dizajn

Toplotna izolacija

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400

Aluminij

Aluminij

Aluminij

Aluminij

Aluminij

Les in aluminij

Les in aluminij

Notranja in zunanja
poravnanost površine

Notranji in zunanji
robovi

Znotraj profilirano,
zunaj z robovi

Znotraj profilirano,
zunaj z robovi

Znotraj in zunaj
profilirano

Notranja in zunanja
poravnanost površine

Notranji in zunanji
robovi

UD do 0,78

UD do 0,75

UD do 0,81

UD do 0,98

UD do 0,91

UD do 0,58

UD do 0,73

do 35

do 34

do 32

do 38

do 40

do 34

do 34

do RC2

do RC2

do RC2

do RC2

do RC3

do RC2

do RC2

Večkratno
zaklepanje

Večkratno
zaklepanje

Večkratno
zaklepanje

Večkratno
zaklepanje

Večkratno
zaklepanje

Večkratno
zaklepanje

Večkratno
zaklepanje

93

93

93

93

93

121

85

3

3

3

3

3

3

3

toplotno ločen

toplotno ločen

toplotno ločen

toplotno ločen

toplotno ločen

toplotno ločen

toplotno ločen

Profil okvirja s 3 komorami
penasto izolacijsko jedro

Profil okvirja s 3 komorami
penasto izolacijsko jedro

Profil okvirja s 3 komorami
penasto izolacijsko jedro

Profil okvirja s 3 komorami
stekleno izolacijsko jedro

Profil okvirja s 3 komorami
penasto izolacijsko jedro

Toplotna izolacija s peno

Toplotna izolacija s peno

v W/(m2K)

Zvočna izolacija
v dB

Varnost

Zaklepanje

Globina vgradnje
v mm

Ravni tesnjenja
Talni prag
Izolacija
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LINIJA.F
POVSEM ZAPRTA POVRŠINA IN Z RAVNIMI LINIJAMI
Vrata s krilom, ki zajema celotno površino, preprečujejo neželene poglede v vaš dom. S subtilnim rezkanjem in lizenami, pa tudi z
ravnimi ali potopnimi kljukami, lahko ustvarite učinkovit in sodoben vhodni prostor z namenskim minimalističnim dizajnom.

FG

FO

FP

FA

Barva: HFM14

Barva: HFM05
Kljuka: RGS01
Okrasno podnožje: Alunox 20 mm
Št. naročila: F0005

Barva: okvir HM704, krilo HM704, M916
Kljuka: KGS03
Št. naročila: F0006

Barva: okvir RAL 9005, krilo SD07 Art-Stone
Kljuka: KGS04
Št. naročila: F0001

Kljuka: EGS01
Št. naročila: F0003
AT 540
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AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400
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LINIJA.V
SODOBNO IN VIZIONARSKO
Sveže ideje združujemo z najvišjo kakovostjo in tako uresničujemo izjemno vizijo sofisticiranega in sodobnega bivanja.
Naša nova dizajnerska vrata združujejo eleganco z izrazitostjo in presenečajo s prefinjenimi detajli.

VD

VG

VK

VP

Barva: RAL9005
Kljuka: GSHG črna
Št. naročila: V0001

Barva: okvir RAL 9005, krilo SD10 izgled starega lesa
Kljuka: GKVV črna
Št. naročila: V0003

Barva: okvir HM819, krilo HM819, RAL9005
Kljuka: GPRV črna
Št. naročila: V0005

Barva: okvir RAL 9005, krilo SD03 Art-Beton, RAL9005
Kljuka: GSIV črna
Št. naročila: V0004

AT 540
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AT 530

AT 540

AT 530

AT 540

AT 530

AT 540

AT 530
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LINIJA.P
URAVNOTEŽENO IN STRUKTURIRANO
Ta zelo obsežna serija modelov navdušuje s svojo jasnostjo in simetrijo. Ne glede na to, ali so vam ljubši neprekinjeni stekleni izrezi
ali dobro dimenzionirani izrezi v harmoničnih linijah, lahko izberete pozicijo na sredini ali ob strani.
Videz svojih vhodnih vrat lahko tudi dodatno prilagodite z lizenami ali rezkanimi črtami.

PG

PS

PK

PP

Barva: okvir HM721, krilo SD06 Art-Steel
Kljuka: RGS02
Steklo: Satinato belo
Št. naročila: P0004

Barva: HM817
Kljuka: GSI03 črna
Steklo: MP43FE
Št. naročila: P0012

Barva: M916
Kljuka: RGS03
Steklo: Satinato belo
Št. naročila: P0006

Barva: HFM12
Kljuka: RGS05
Steklo: Satinato belo
Št. naročila: P0009

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400
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LINIJA.D
SUBTILNO IN ELEGANTNO
Ta linija steklenih modelov se osredotoča na subtilne, ozke steklene izreze v dobro odmerjenem dizajnu. V videzu prevladujejo
pravokotni in ozki izrezi, katerih osebni pridih lahko dodatno poudarimo z uporabo lizen in rezkanih črt.

DD

DM

DH

DP

Barva: HM716
Kljuka: GOK60
Steklo: Satinato belo
Okrasni dodatki: lizene
Okrasno podnožje: Alunox 20 mm
Št. naročila: D0003

Barva: okvir HFM12, krilo HFM12, M916
Kljuka: HGS04
Steklo: Satinato belo
Št. naročila: D0006

Barva: okvir RAL9017, krilo SD03 Art-Beton
Kljuka: KGS04 črna
Okrasni dodatki: lizene
Steklo: Satinato belo
Št. naročila: D0005

Barva: RAL5010
Kljuka: GD25
Steklo: Satinato belo
Št. naročila: D0007

AT 540

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540
AT 540
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AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

AT 520

AT 500

HT 400

HT 400

HT 400
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LINIJA.G
JEDRNATO IN JASNO
Ponudbo modelov s steklenimi izrezi dopolnjuje naša tretja linija, ki jasno pritegne pogled z izrazitimi steklenimi izrezi. Glede na
model in vaše želje lahko izberete lizene ali rezkane črte.

GA

GD

GJ

GG

Barva: HM716
Kljuka: HS42
Steklo: Satinato belo
Št. naročila: G0001

Barva: HFM05
Kljuka: KGS04
Steklo: Satinato belo
Okrasno podnožje: Alunox 80 mm
Št. naročila: G0002

Barva: okvir HF735, krilo HF735, HF716
Kljuka: SG13
Steklo: Satinato belo
Okrasno podnožje: Alunox 80 mm

Barva: HF113
Kljuka: RGS05
Steklo: Satinato belo, stekleni okvir Alunox
Št. naročila: G0003

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400

AT 540
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AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

Št. naročila: G0004
HT 410

HT 400

AT 540

AT 530

AT 520

AT 540
AT 500

HT 410

AT 530

AT 520

AT 500

HT 410

HT 400

HT 400
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LINIJA.A
TRADICIONALNO IN KLASIČNO
Modeli te linije izpolnjujejo želje po tradicionalnem življenjskem slogu. Poudarek je na dekorativnih elementih, vključno z vpadljivim
profiliranjem v obliki kaset ali z okroglimi loki, pogosto v kombinaciji s steklenimi elementi.

AM

AJ

AA

AG

Barva: M916
Kljuka: HS10
Steklo: D03E
Št. naročila: A0007

Barva: HFM04
Kljuka: GD20
Steklo: D41E
Št. naročila: A0006

Barva: HDS08
Kljuka: HS10
Steklo: Satinato belo
Št. naročila: A0001

Barva: okvir HF113, krilo HF113, M916
Kljuka: HS40
Steklo: Satinato belo
Št. naročila: A0003

AT 520
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AT 500

AT 520

AT 500

AT 530

AT 520

AT 500

HT 400

AT 530

AT 520

AT 500

HT 400
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LINIJA.S
EKSTRAVAGANTNO IN BREZČASNO
V ospredju je vpadljiv in nekonvencionalen videz. S posebnimi, dizajnerskimi ali motivnimi stekli je mogoče dodati poudarke, ki
dajejo vtis brezčasnosti in nenavadnosti.

SG

SA

SJ

SD

Barva: M916
Kljuka: HS30
Steklo: Satinato belo, stekleni okvir Alunox
Okrasno podnožje: Alunox 80 mm
Št. naročila: S0003

Barva: HFM05
Kljuka: HS30
Steklo: Satinato belo
Okrasno podnožje: Alunox 80 mm
Št. naročila: S0001

Barva: HFM22
Kljuka: RSS03
Steklo: Satinato belo
Št. naročila: S0004

Barva: HDS07
Kljuka: GPR60
Steklo: Satinato belo
Okrasno podnožje: Alunox 20 mm
Št. naročila: S0002

AT 520
AT 520
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AT 500

AT 520

AT 500

AT 510

AT 500
AT 520

AT 500
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SODOBNA IGRA ČRNE IN BELE
Jasen arhitekturni jezik s pomočjo barvnega ločevanja masivnih in odprtih gradbenih delov.
Družinska hiša (RO); vrata AT 540; okno KF 405
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INOVACIJE
I-TEC
NOVA MERILA
PODJETJA INTERNORM

Internorm je pod zvenečim nazivom „I-tec“ razvil
serijo revolucionarnih tehnologij, ki izpolnjujejo vedno višje zahteve dizajna, tehnike, kakovosti in udobja.
·
·
·
·
·
·
·

I-tec
I-tec
I-tec
I-tec
I-tec
I-tec
I-tec

Secure
Core
Prezračevanje
Senčenje
Zasteklitev
Insulation
Connect

Naj vas prepričajo inovativne tehnologije Internorm,
opisane na naslednjih straneh!
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VAŠE PREDNOSTI

VAŠE PREDNOSTI

· možnost odlične varnosti do razreda RC3 zahvaljujoč
vgrajenim zaklepom

· visokostabilno jedro okenskega okvirja in okenskih kril

· dvig okna skoraj ni mogoč
· lep videz, saj zapiralni elementi niso vidni

· izberite vrsto lesa in barvo, ki se prilegata vaši notranji
opremi – individualna raznolikost barv in lesa

· enostavno čiščenje okenskih okvirjev

· privlačno razmerje med ceno in kakovostjo

· sodobna steklena arhitektura zahvaljujoč neoviranemu
pogledu

· možnost kombiniranja okenskih rešitev – okna, dvižno-drsna vrata, panoramske zasteklitve

· ozke vgradne globine – za več svetlobe v vašem domu

ZA VARNO POČUTJE

VISOKOSTABILNA OKNA

POPOLNOMA INTEGRIRANO ZAKLEPANJE DO RC3, KI NIMA KONKURENCE

VELIKO VRST LESA

Ne le ljudje, ki nas obdajajo – k temu, da se med lastnimi štirimi stenami počutimo dobro, prispevata tudi oprema naših
bivalnih prostorov in pogled navzven. Pomemben sestavni
del je tudi občutek varnosti.
Lahko ste prepričani, da vaše okno z zaklepanjem I-tec Secure,
ki nima konkurence, zagotavlja zanesljivo zaščito. Namesto
običajnih zapiralnih čepov za natančno zapahnitev okenskega
krila v okvir poskrbijo zaklepi. Okna tako ni mogoče dvigniti.
Tehnologija I-tec Secure je standardno integrirana v
novi okni KF 510 in KF 520 in je po želji na voljo do varnostnega razreda RC3.

skoraj v celoti odpadejo. Med posameznimi elementi je samo
gladka, za čiščenje enostavna površina iz umetne mase.
Tehnologija I-tec Secure je standardno integrirana v obeh
naših okenskih sistemih KF 510 in KF 520, in sicer v različici
iz umetne mase ali umetne mase-aluminija ter dosega varnostni razred RC2N z opcijsko zaklepno kljuko.

Odprti, svetli bivalni prostori z velikimi odprtinami za steklo
zahtevajo izjemne okenske rešitve. Poleg najvišje stabilnosti
in obremenitve morajo biti okenski okvirji kolikor je mogoče
ozki in se prilegati notranji opremi.
Internorm je z inovacijo I-tec Core razvil leseno jedro, ki izpolnjuje prav te zahteve. Tanke, lepljene lesene plasti odlikujejo izjemna odpornost, obremenljivost in izrazita trdnost,
kakršna je značilna le za visokostabilne strešne tramove in
nosilce. To pomeni, da je mogoče brez težav izdelati velike
okenske rešitve ali dvižno-drsna vrata. Ozek okvir zagotavlja
temu oknu tudi višjo raven estetike. Nov visokotehnološki
material skrbi za gospodarno ravnanje z viri, je trajnosten

in zaradi svoje posebne nosilnosti omogoča uporabo velikih
dimenzij. Les okenskega krila se lahko prilagodi notranjosti,
talnim oblogam ali vratom. Notranjost okenskih elementov
in dvižno-drsnih vrat lahko izberete individualno, da se ujema s pohištvom, zahvaljujoč naši veliki izbiri vrst lesa, kot so
smreka, macesen, hrast, jesen in oreh, ter njihovim različno
oblikovanim površinam.

Tudi pri čiščenju oken imajo zaklepi veliko prednosti. Iz
okenskega krila gleda le malo elementov, zapiralni elementi

Preberite več o prezračevanju I-tec.
www.internorm.com/sl-si/produkti/
i-tec-inovacije
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Preberite več o I-tec Core.
www.internorm.com/sl-si/produkti/
i-tec-inovacije
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VAŠE PREDNOSTI

VAŠE PREDNOSTI

· Vsako prezračevanje I-tec in s tem vsako okno ter prostor
je mogoče nadzorovati individualno – za zdravo bivanje

· zahvaljujoč fotovoltaičnemu modulu brez električnega
toka

· Manjše toplotne izgube in višja raven varnosti – okno
ostane med zračenjem zaprto

· izkoriščanje vnosa energije pozimi – znižanje stroškov
ogrevanja

· Vgrajeni filtri prestrežejo navadni in cvetni prah

· samodejne funkcije, kot je zaznavanje dneva/noči in
merjenje sončnega obsevanja

· Možno upravljanje z rešitvami za pametni dom

· možnost ročnega upravljanja neposredno na okenskem
okvirju

· Svež zrak brez zunanjega hrupa
· Rekuperacija toplote do 93 %

· udobno upravljanje tudi prek rešitev Smart Home.
· fotovoltaični modul in senčniki, integrirani med stekla

VEDNO SVEŽ ZRAK
SAMODEJNO IN INDIVIDUALNO
V prostorih se zadržujemo različno dolgo in jih tudi različno
izkoriščamo. V kopalnici se na primer zadržujemo le kratek
čas in pri tuširanju ustvarimo veliko vodne pare in vlage. Nasprotno v spalnici preživimo celo noč in med spanjem izdihamo veliko CO2. Prostore za shranjevanje in sobe za goste
običajno uporabljamo le kratek čas in jih je treba prioritetno
zračiti zaradi preprečevanja nastajanja plesni.
Kot različno uporabljamo prostore, je različna tudi potreba
po svežem zraku. S prezračevanjem I-tec je Internorm razvil
prezračevalni sistem, ki je prilagojen tem individualnim potrebam. Ta prezračevalni sistem je vgrajen neposredno v
okenski okvir in ga je mogoče individualno regulirati za vsako okno, ki je opremljeno s prezračevanjem I-tec.

Preberite več o prezračevanju I-tec.
www.internorm.com/sl-si/produkti/
i-tec-inovacije
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V enem prostoru bolj, v drugem manj – odvisno od tega,
koliko svežega zraka potrebujete.
Pri samodejnem delovanju prezračevanje I-tec nadzoruje
vsebnost vlage v odvedenem zraku in se vklopi po potrebi.
Prezračevanje I-tec skrbi za svež zrak in optimalno prostorsko klimo.

FOTOVOLTAIKA
NAMESTO ELEKTRIKE
ENERGETSKO SAMOZADOSTNO SENČENJE
Zlasti pri sanacijah se želimo čim bolj izogniti prahu in umazaniji. Nadležno razbijanje za dodatno električno napeljavo je
v takih primerih še posebej nepriljubljeno.
Senčenje I-tec je perfektna rešitev. Energijo, ki je potrebna
za obratovanje, pridobiva v letvico žaluzij vgrajeni fotovoltaični modul neposredno na oknu. Ker zunanji dovod električne
energije ni potreben, odpadejo razbijanje in drugi gradbeni
posegi. Vsi kabli, baterije, moduli itd. se nahajajo neposredno
na oknu. Žaluzije lahko dvigate in spuščate prek upravljalnih
komponent neposredno na oknu ali z uporabo posebnih samodejnih funkcij. Zaznavanje dneva/noči na primer poskrbi
za odpiranje in zapiranje žaluzij pri dnevni svetlobi ali v temi.
Merjenje sončnega obsevanja in temperature zmanjšuje

Preberite več o senčenju I-tec.
www.internorm.com/sl-si/produkti/
i-tec-inovacije

pregrevanje prostorov. Žaluzije pa je mogoče upravljati tudi z
rešitvami Smart Home.
Energetsko samozadostno senčenje I-tec lahko uporabite pri
vseh Internormovih sistemih vezanih oken.

VAŠE PREDNOSTI

VAŠE PREDNOSTI

I-TEC ZASTEKLITEV
· največja protivlomna varnost
· večja stabilnost
· boljša toplotna izolacija
· izboljšana protihrupna zaščita

· pametno upravljanje oken
· mobilno upravljanje prezračevanja I-tec, senčenja Itec, senčil in nadsvetlobe
· nadzor odprtosti vaših oken – tudi med dopustom
· enostavno upravljanje

I-TEC INSULATION
· granulat namesto pene
· boljša toplotna izolacija
· neprekinjeno polnilo votlih komor

· možnosti individualnih nastavitev
· neposredna integracija v osrednje rešitve Smart Home
drugih proizvajalcev

VEDNO UČINKOVITO

SMART HOME READY

POPOLNOMA VARNO

PAMETNA OKNA – IZJEMNO ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Številna izolacijska stekla so v okvir pritrjena le točkovno.
Steklo je tako mogoče brez težav potisniti iz okvirja in ga
dvigniti. Tudi toplotna izolacija – če je sploh na voljo – pogosto ni pritrjena na okno na vseh mestih, kar pomeni, da ni
zagotovljena optimalna toplotna izolacija.
Internorm zaradi zagotavljanja najboljše protivlomne varnosti
vsako okno serijsko opremi z zasteklitvijo I-tec. Steklo je
tako neprekinjeno in brez vrzeli okrog in okrog zlepljeno z
okenskim krilom. Po eni strani zagotavlja tak sistem lepljenja
fiksno povezavo stekla in krila, po drugi strani pa prispeva
k stabilnosti ter toplotni in protihrupni izolaciji. Kljub trdni
povezavi je mogoče steklo popolnoma enostavno zamenja-

Preberite več o obeh inovacijah I-tec.
www.internorm.com/sl-si/produkti/
i-tec-inovacije
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ti. Izolacija I-tec Insulation je standardno na voljo pri treh
okenskih sistemih podjetja Internorm: KF 410, KF 510 in pri
našem vezanem oknu KV 440. Granulat vgradimo v okenski
okvir pod tlakom, tako da okrog in okrog enakomerno zapolni praznine v komorah. S tem se bistveno izboljša toplotna
izolacija.

I-tec Insulation

I-tec Zasteklitev

Upravljanje hiše z rešitvami Smart Home izjemno poenostavi
življenje. Glasba, osvetlitev, ogrevanje in številne druge funkcije lahko upravljate zelo udobno.

Enostavno lahko odprete ali priprete količino nadsvetlobe.
Prek aplikacije lahko tudi nadzorujete, ali so okna odprta,
odprta na kip ali zaprta.

Ne glede na to, ali ste doma ali na poti, vam Internorm z
I-tec Connect ponuja številne možnosti pametnega upravljanja oken, ki jih je mogoče integrirati v najrazličnejše sisteme
Smart Home. Poleg nadzora odprtosti oken lahko prek pametnega telefona ali tablice upravljate prezračevanje I-tec,
senčenje I-tec, senčila in nadsvetlobo. Z enim samim pritiskom na gumb lahko dvignete ali spustite žaluzije, po želji nastavite nagib senčil ali pretok zraka pri prezračevanju.

Vsa Internormova okna z oznako I-tec Connect lahko v celoti
integrirate v rešitve Smart Home ponudnikov Loxone in Mediola. Električni pogon Comfort Drive pri dvižno-drsnih vratih
lahko prek WLAN-a integrirate v domače omrežje.

Preberite več o I-tec Connect.
www.internorm.com/sl-si/produkti/
i-tec-inovacije

ZASTEKLITVE
XL
DVIŽNO-DRSNA
VRATA PANORAMA

Svetli, s svetlobo prepojeni prostori ustvarijo svobodo bivanja za vas in vašo družino. Velike steklene
površine razširijo bivalni prostor navzven in presežejo realne meje. Ustvarijo občutek novega, neomejenega prostora in hkrati ponudijo popoln pogled
navzven.
Z okni brez okvirjev, fiksnimi zasteklitvami, steklenimi koti, velikimi dvižno-drsnimi vrati, panoramskimi
okni in posebnimi rešitvami ponuja Internorm inovativne rešitve sodobne steklene arhitekture. S kombiniranjem teh rešitev lahko brez omejitev uresničite
vse svoje zamisli.

52

53

KS 430

HS 330

DVIŽNO-DRSNA VRATA IZ UMETNE MASE IN IZ UMETNE MASE-ALUMINIJA

DVIŽNO-DRSNA VRATA IZ LESA IN ALUMINIJA

OZKO

UDOBNO

PRIJETNO

Ozek okvir krila in
stranski deli brez okvirja pri
3-stranskem ometu

Ploski talni prag – za bivanje
brez ovir

Serijsko blaženje za nežno
povratno drsenje kljuke

ENERGIJSKO
UČINKOVITO
Talni prag iz steklenih vlaken za
optimalno toplotno izolacijo

BREZ OKVIRJA

UDOBNO

Steklo po celotni površini zahvaljujoč ometanemu fiksnemu
delu

Enostavno dvigovanje in potiskanje do 400 kg težkega krila

Več svetlobe zahvaljujoč veliki
zasteklitvi do 650 cm x 280 cm.
Možnost namestitve krila do 400
kg teže.

Možnost kombiniranja
s fiksno zasteklitvijo
za še večje steklene površine.

Standardne šipe iz kaljenega varnostnega stekla ščitijo pred poškodbami.

Privlačne barve za individualne želje
glede dizajna – možnost odličnega
kombiniranja z leseno-aluminijastimi
okni HF 410, HF 510 in HV 450.

Energijsko varčen ploski talni prag
iz steklenih vlaken za optimalno
toplotno izolacijo in stabilnost.

Ploski talni prag zagotavlja udoben
prehod in je idealen za gradnjo brez
ovir.

Comfort Drive – električni pogon za udobno odpiranje in zapiranje vaših dvižno-drsnih vrat. Možno upravljanje z rešitvami za
pametni dom.
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Toplotna izolacija do Uw = 0,64 W/(m2K)

Toplotna izolacija do Uw = 0,73 W/(m2K)

Zvočna izolacija

do 43 dB

Zvočna izolacija

do 40 dB

Varnost

do RC1N, RC2

Varnost

do RC1N, RC2

Comfort Drive – električni pogon za udobno odpiranje in zapiranje vaših dvižno-drsnih vrat. Možno upravljanje z rešitvami za
pametni dom.
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HX 300
PANORAMSKO OKNO
ODPRTO

SVETLO

PROSTO

Stekleni spoj je skoraj
neviden

Na voljo je steklena površina
do 10,5 m2

Okvir se skoraj v celoti
skrije v fasado

Toplotna izolacija do Uw = 0,74 W/(m2K)
Zvočna izolacija

do 47 dB

Optične poudarke je mogoče
dodati z vgrajenimi okni.

Standardna trojna varnostna
zasteklitev za najboljšo toplotno
izolacijo.

Močna, večslojna lepljena konstrukcija okvirja.
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NASVETI IN
OPREMA
KORISTNI NASVETI IN INDIVIDUALNE
MOŽNOSTI OBLIKOVANJA

Varnost in energetsko učinkovita gradnja imata pomembno vlogo pri novogradnji ali prenovi stavbe.
Vendar pa zaradi tega ne sme trpeti arhitektura.
Možnost kombiniranja različnih materialov za okna
ter vgradnja ustreznih zasteklitev velikih dimenzij in
dvižno-drsnih vrat je zato na prvem mestu.
Možnosti oblikovanja so skoraj neomejene. Z veseljem ugodimo vašim osebnim željam glede oblike in
barv ter dodatkov.
Tukaj boste našli tudi koristne nasvete o:
· kombiniranju materialov za okna
· največji varnosti oken
Nudimo vam:
· nešteto barv za plastične, lesene in aluminijaste
površine
· lepo oblikovane kljuke iz aluminija, kroma in medenine
· sisteme za zaščito pred soncem in mrčesom
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POPOLNA KOMBINACIJA
SLOGOVNO DOVRŠENO. NEODVISNO OD MATERIALA. USKLAJENO.
Z individualno arhitekturo naraščajo zahteve po oblikovanju, energijski učinkovitosti in udobju oken. Funkcionalnost in oblika se
pri Internormu ne izključujeta. Sisteme iz umetne mase in aluminija ter sisteme iz lesa in aluminija je mogoče odlično kombinirati.
Zunaj enako oblikovanje – znotraj po izbiri umetna masa ali les
Če želite v kopalnici zaradi večje vlažnosti zraka raje okno iz umetne mase in aluminija, v bivalnih prostorih pa se ne želite odpovedati oknom iz lesa in aluminija, lahko te materiale pri podjetju Internorm brez težav kombinirate. Oblikovanje vašega okna in
zunanji videz hiše ostaneta vedno enaka. V notranjosti imate v vsakem prostoru možnost, da okna skladno s svojimi zahtevami
oblikujete iz umetne mase ali lesa.
Nespremenjen videz za slogovno dovršeno arhitekturo
Ne glede na to, v kakšnem oblikovnem slogu urejate svojo hišo – avantgardnem, sodobnem, elegantnem, razigranem ali brezčasnem klasičnem –, vam Internorm za vsakega od teh slogov ponuja popolno možnost kombiniranja umetne mase in lesa.

ZUNAJ ENAKO

ZNOTRAJ PO IZBIRI

Aluminij

Umetna masa

Les

Obloga iz aluminija
na zunanji strani se
prilagodi slogu vaše
hiše.

Umetna masa ima
dolgo življenjsko
dobo, je preprosta
za vzdrževanje in
zato idealna za
prostore z visoko
stopnjo vlažnosti v
zraku, kot so
kopalnice.

Les posreduje
toploto, je udoben,
skrbi za prijetno
ozračje in je zato
idealen za bivalne in
spalne prostore.

Možnost kombiniranja z dvižno-drsnimi vrati
Ne odrecite se zasteklitvam velikih dimenzij in večji količini svetlobe v prostorih. Glede na slog oken vam ponujamo tudi dvižno-drsna vrata iz umetne mase in aluminija ter lesa in aluminija.
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Varnostni elementi za zaklepanje
Serijsko so vsi okenski sistemi Internorm opremljeni z osnovnim varnostnim sistemom. Masivni, lepo oblikovani, vendar
nevsiljivi oblikovalski elementi za zaklepanje v srebrni barvi
skupaj z 8-kotnim gobastim zapiralnim sistemom zaklepajo
okno (razen KF 510 in KF 520).

I-tec Secure / KF 510 in KF 520
Revolucionarna tehnologija zaklepanja Internorm zagotavlja
najboljšo zaščito. Pri zapiranju okna se odprejo zaklepi in z
vseh strani pritisnejo v notranjost okenskega okvirja. Okna ni
več mogoče dvigniti.

Varnostna kljuka
Varnost na najvišji ravni z varnostno kljuko Secustik s
trezorskim sistemom zaklepanja. Patentiran zapiralni mehanizem učinkovito ščiti pred pomikom zapahov z zunanje strani
(serijsko pri oknih iz umetne mase ter oknih iz umetne mase in
aluminija KF 510 in KF 520).

Kljuke za zaklepanje
Kljuke s ključavnico nudijo optimalno varnost za otroke ob
hkratni odlični protivlomni zaščiti. S ključem lahko zaklenete
okna, kar onemogoča odpiranje tako z zunanje kot notranje
strani.

Skrito okovje
Skrito okovje preprečuje, da bi bilo okno mogoče dvigniti s
tečajev, poleg tega pa poskrbi za nevsiljiv videz in preprosto
čiščenje.

Zasteklitev I-tec
Zahvaljujoč patentirani tehnologiji zasteklitve podjetja Internorm izpodriv stekla ni več mogoč. Steklo je po celotnem obsegu zlepljeno v okenski okvir in je tako varno in trdno. Skoraj
vsi okenski sistemi podjetja Internorm so serijsko opremljeni s
to inovacijo I-tec.

ZANESLJIVA VARNOST

Elektronsko sporočanje o odprtih oknih
Senzorji za zaklepanje diskretno in zanesljivo sporočajo prek
oddajnika ali kabla, če in katera okna ali vrata so odprta,
nagnjena ali zaklenjena.

ZANESLJIVO. UČINKOVITO. PATENTIRANO.
Osnovni pogoj, da se lahko med svojimi štirimi stenami počutimo varno in prijetno, je optimalna zaščita pred vlomilci in največja
zaščita za otroke. K temu občutku varnosti v veliki meri prispevajo okna. S sodobnimi tehnologijami podjetja Internorm boste
svojo družino učinkovito zaščitili in vlomilcem otežili vstop v vaš dom.
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Vezano varnostno steklo
V nasprotju z običajnim okenskim steklom, ki se ob delovanju
sile zdrobi, vezano varnostno steklo ne razpade. Folije, odporne
proti trganju, šipo držijo skupaj, steklo je trdno zasidrano v
okenskem okvirju in nevarnosti za poškodbe ni več.
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INTERNORM
BARVE KLJUK
F1 naravni aluminij
F9 aluminij-jeklo

Kljuka G80 s ploščato rozeto
Slika – naravni aluminij
Št. art. 36435
na voljo v barvah

RAL910 bela

Kljuka G80 z zaklepanjem
Slika – naravni aluminij
Št. art. 36400

Kljuka G80 z gumbom
Slika – aluminij-jeklo
Št. art. 36394

Secustik® kljuka G80
Slika – naravni aluminij
Št. art. 36428

na voljo v barvah

na voljo v barvah

na voljo v barvah

SecuForte®
Slika – črna mat
Št. art. 36132

Secustik® kljuka Dallas
Slika – naravni aluminij
Št. art. 36426

Kljuka z gumbom
Slika – naravni aluminij
Št. art. 33885

na voljo v barvah

na voljo v barvah

Standardna kljuka
Slika – naravni aluminij
Št. art. 33899
(št. art. 36504
za KF310/KV350)

Kljuka G80
Slika – naravni aluminij
Št. art. 36404
(št. art. 36505
za KF310/KF320/KV350)
na voljo v barvah

F9714m črna mat
polirana medenina
satiniran krom
krom/nerjavno jeklo mat
medenina mat / aluminij-jeklo

Secustik® kljuka Austin s
ploščato rozeto
Slika – črna mat
Št. art. 36170

OKENSKE
KLJUKE

na voljo v barvah

na voljo v barvah

na voljo v barvah

PREGLED NAŠE CELOTNE
PONUDBE
Okenske kljuke Internorm udobno ležijo v roki in so na
voljo v okrogli, kvadratni ali ploščati obliki. Najprej se
odločite, katere oblike kljuk boste uporabili v notranjosti, nato pa izberite pravo kljuko iz naše ponudbe.

OPOMBA: Upoštevajte različne možnosti kljuk za vsak okenski sistem. Vaš prodajni partner podjetja Internorm vam bo z veseljem svetoval glede možnih kombinacij.
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Kljuka za dvižno-drsna
vrata G80
Slika – črna mat
Št. art. 36133

Kljuka za dvižno-drsna
vrata Dallas
Slika – naravni aluminij
Št. art. 36424

Kljuka za dvižno-drsna
vrata Softline
Slika – naravni aluminij
Št. art. 32447

na voljo v barvah

na voljo v barvah

na voljo v barvah

Okrasna kljuka Bruxelles
Slika – satiniran krom
Št. art. 34592

Kljuka Amsterdam
Slika – naravni aluminij
Št. art. 36416

na voljo v barvah

na voljo v barvah

Okrasna kljuka Athanai
Slika – matirana medenina/
aluminij-jeklo
Št. art. 34594
na voljo v barvah

Kljuka z zaklepanjem
Slika – medenina
Št. art. 33886

Okrasna kljuka Atlanta
Slika – medenina
Št. art. 34750

na voljo v barvah

na voljo v barvah
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VRATNE KLJUKE
POTOPNE KLJUKE
Na voljo v različici za natikanje in poravnane s površino.
Pri AT500 in AT520 možno samo v različici za natikanje.

PALIČASTE KLJUKE
HGS01
Polkrožna
palica za kljuko
40 x 1000
2 opornika

KGS01A
za ekey-dLine
Oglata palica za
kljuko
40 x 1000
2 opornika

HGS02
40 x 1200
2 opornika

KGS05A
za ekey-dLine
Oglata palica za
kljuko
40 x 1800
3 oporniki

HGS03
40 x 1400
2 opornika

SG16
Potopna kljuka, 430 x 100
Nerjavno jeklo
AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410

HGS04
40 x 1600
2 opornika

KGS01
Oglata
palica za kljuko
40 x 1000
2 opornika
KGS02
40 x 1200
2 opornika
KGS03
40 x 1400
2 opornika
KGS04
40 x 1600
3 oporniki

Nerjavno jeklo
AT530, AT540,
HT400, HT410

GKV01
Kvadratna
palica za kljuko z
ravnima koncema
30 x 1000

Nerjavno jeklo
AT500,
AT510,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410

GKV02
30 x 1200

KGS05
40 x 1800
3 oporniki

Nerjavno jeklo,
črna
AT500,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410

SG13
Potopna kljuka, 220 x 125
Nerjavno jeklo
AT500, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410

EGS01
Okrogla
palica za kljuko
Ø 35
Nastavljiva višina

KGS06
40 x 2000
3 oporniki
Nerjavno jeklo,
črna
AT500, AT510,
AT520, AT530,
AT540, HT400,
HT410

Nerjavno jeklo
AT500,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410

GKV03
30 x 1400
GKV04
30 x 1600
Nerjavno jeklo,
črna
AT500,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410

KGS01L
(brez slike)
40 x 1000
2 opornika z
vgrajeno LED-osvetlitvijo

SG17
Potopna kljuka, 110
x 500
Nerjavno jeklo, črna
AT500, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410

KGS03L
(brez slike)
40 x 1400
2 opornika z
vgrajeno LED-osvetlitvijo

LED-osvetlitev možna
pri AT530 in AT540
(slika str. 98)
SG18
Potopna kljuka, 110
x 1400
Nerjavno jeklo
AT500, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410
LED-osvetlitev možna
pri AT530 in AT540
(slika str. 98)

GSI40
406 x 59
GSI01
1000 x 59
GSI02
1200 x 59

KLJUKA

Nerjavno jeklo
AT530, AT540,
HT400, HT410

POTISNE IN UPOGNJENE KLJUKE

GSIV
integrirano ohišje kljuke
HS10
Potisna kljuka
93 x 400
Nerjavno jeklo
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410

HS50
Potisna kljuka
109 x 500
nerjavno jeklo
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410

GSI03
1400 x 59
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GOK60
palica za
kljuko
višina 600
2 opornika

GSIV
Nastavljiva dolžina

Za vsako serijo vrat je na voljo privlačen izbor kljuk.

V barvi posameznega vratnega
krila, črna
AT500, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410

Upoštevajte, da pri vsakem modelu ni mogoče uporabiti vsake kljuke.

Možna LED-osvetlitev

Mere so podane v mm, navedeni sta širina x višina.

Navedene kljuke niso prikazane sorazmerno po velikosti in tudi ne v vseh različicah
materiala.

PD12
Brušen aluminij
AT510, AT520,
AT530, AT540

GD20
Nerjavno jeklo
AT500, AT510, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410

GD10
Nerjavno jeklo
AT500, AT510, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410

SD10
Nerjavno jeklo, črna
AT510, AT520, AT530, AT540,
HT400, HT410
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BARVE

ZUNANJA STRAN OKNA

NOTRANJA STRAN OKNA

Umetna
masa

Okrasne
FOLIJE

Umetna
masa

KF 510

KF 520

KF 310

KV 350

✗

✗

KF 410
studio

KF 410
home p.

KF 410
home s.

KF 410
ambiente

✗

✗

KV 440
home p.

KV 440
home s.

KV 440
ambiente

KS430

✗

✗

✗

Prosimo, upoštevajte, da vsaka barva ni na voljo za vsako okno.
Zaradi tiskalnih in proizvodnih okoliščin se pri barvi in strukturi lahko pojavijo odstopanja med slikami in originalnimi izdelki.
Vaš partner za okna podjetja Internorm vam bo z veseljem svetoval in pokazal originalne vzorce barv.

Umetna masa,
bela

Zlati hrast

Umetna masa,
bela

Žlahtno bela

Aluminijasta obloga
STANDARDNE BARVE*

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

M916

HM113

HM735

HM906

HM704

HM907

HM712

HM739

HM803

✗

✗

✗

HM304

HM817

HM605

HM716

HM722

HM819

HM721

HF916

HF113

HFM11

HFM12

HFM14

HDS01

HDS02

HDS03

HF735

HFM01

HF704

HFM02

HF739

HDS04

HDS05

HDS06

HF712

HFM03

HFM04

HFM05

HF716

HDS07

HDS08

HF819

HF817

HFM21

HFM22

Kremno bela

Temno siva

✗

✗

✗

✗

✗

✗
hirest-COLOURS***

BARVE HDS**

Les
Standardna
HF
barva SMREKE,
410/510
lazurna

HV
450

HF
310

HS
330

FI500

Standardna
HF
barva SMREKE,
410/510
lazurna

HV
450

HF
310

HS
330

FI508

✗

✗

✗

✗

✗

FI509

✗

✗

✗

✗

✗

FI510

✗

✗

✗

✗

FI503

✗

✗

✗

✗

Standardna
HF
barva SMREKE,
410/510
prekrivna

✗

✗

✗

HV
450

HF
310

HS
330

✗

✗

✗

FI506

✗

✗

✗

✗

Standardna
HF
barva MACESNA,
410/510
lazurna

HV
450

HF
310

HS
330

✗

✗

✗

✗
OREH

FI507

LA604 oljeno

✗
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✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

HF
410/510

HV
450

✗

✗

HF
410/510

HV
450

✗
HF
310

✗

✗

EL01
Videz legiranega
jekla mat

EL02
Videz legiranega
jekla s sijajem

HS
330

✗
HF
310

HS
330

✗

✗

✗

* Visoka odpornost proti vremenskim vplivom, razen pri
M916 (kakovost fasade).
** Intenzivna barvna optika, vendar so mogoča tudi barvna
odstopanja.
*** Za izvedbe površin HM (standardna barva z visoko odpornostjo proti vremenskim vplivom), HF (fina struktura z visoko
odpornostjo proti vremenskim vplivom), HFM (fina metalik
struktura z visoko odpornostjo proti vremenskim vplivom) se
uporablja poseben praškasti lak z visoko odpornostjo proti
vremenskim vplivom.

O p o mb a

POSEBNE BARVE

Barvni program RAL
(kakovost fasade) ponuja številne
možnosti oblikovanja. Te barve so na
voljo za aluminijasto oblogo na
zunanji strani in za les na notranji strani.

POSEBNI VRATNI OKRASNI ELEMENTI ZA ZUNAJ
BARVE SD
SD03
Art-beton

NU400

✗

BARVE LEGIRANEGA JEKLA

ES800

LA600

✗

HS
330

EI707 oljeno

JESEN

✗

✗

✗

FI916

✗
✗

✗

HF
310

EI706 oljeno

✗

FI505

HV
450

EI701

✗

FI502

HF
410/510

EI700

✗

FI501

HRAST

SD05
Art-Corten

SD06
Art-Steel

SD07
Art-Stone

SD08
Art-Basalt

SD09
Art-Carrara

SD10
Videz starega lesa,
pravi les
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PRIMERJAVA, KI PREPRIČA

Standardno steklo s trojno toplotno
zaščito
Okna s standardnimi toplotno-izolativnimi stekli sicer poskrbijo za toploto v
prostoru, vendar vpijejo več kot 25 %
dnevne svetlobe.

Internormovo toplotno-izolativno
steklo ECLAZ®
Okna z glazuro ECLAZ® so prav tako
dobro izolativna kot vsaka druga trojna
zasteklitev, vendar prepuščajo v notranjost občutno več svetlobe.

PREGLED VSEH PREDNOSTI
ECLAZ® V PRIMERJAVI Z OBIČAJNIMI STEKLI:

ECLAZ® PREMIUM
GLAZURA ZA STEKLO
ZDAJ PRI VSAKEM INTERNORMOVEM OKNU
Sončna svetloba je pomembna, saj ne poskrbi zgolj za svetlost. Barvni spekter in intenzivnost naravne svetlobe poskrbita za
fascinantno in izjemno svetlobno vzdušje v prostorih. Prava sončna svetloba pozitivno vpliva na naše zdravje, povečuje koncentracijo in produktivnost ter hkrati ustvarja dobro počutje. Tega učinka nikakor ni mogoče doseči z umetno svetlobo in lučmi z
dnevno svetlobo.
Pri načrtovanju postaja izbira oken z ustrezno zasteklitvijo ter ciljnim dovajanjem svetlobe v notranjost prostorov vedno bolj pomembna. Ozki okenski okvirji in velike steklene površine so osnovni pogoj sodobne arhitekture. Ciljno izbrana okna poskrbijo za
pravilno količino svetlobe v prostorih. Tako je na primer pomembno, da v spalne prostore spustimo prve sončne žarke, saj lahko
tako aktivno začnemo dan. Svetli, odprti bivalni prostori poskrbijo za svetlost v najbolj skritih kotičkih in aktivirajo organizem.
Občutno več dnevne svetlobe zaradi vrhunskega premaza za stekla ECLAZ®
Da bi v notranjost spustili še več naravne svetlobe, ponuja Internorm standardno tudi vrhunski premaz za stekla ECLAZ®. Vsebnost modre barve svetlobnega spektra se okrepljeno prenaša skozi steklo in zagotavlja občutno več dnevne svetlobe.
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Nudi več svetlobe in zagotavlja večjo prepustnost
· Posebna glazura prepušča v notranjost več dnevne svetlobe, bolje osvetli prostor in ga naredi prijetnejšega.
· Hkrati lahko uživate v briljantnem pogledu navzven. Tudi refleksija ali t. i. učinek ogledala je manjši, steklo pa deluje
na zunaj barvno nevtralno.
Zagotavlja boljše zdravje in večjo produktivnost
· ECLAZ® poskrbi za uravnoteženje notranje ure. Delež modre v naravni dnevni svetlobi uravnava faze spanja in
budnosti, utrip srca, krvni tlak in razpoloženje. Aktivira in poživlja.
· Strokovnjaki za nevrologijo so si enotni: dnevna svetloba občutno vpliva na produktivnost in povečuje sposobnost
učenja in koncentracije. ECLAZ® prepušča v prostor občutno več naravne svetlobe, prinaša energijo in spodbuja
učenje.
Nudi več zadovoljstva in dobrega počutja
· Dnevna svetloba je sestavljena iz uravnoteženega svetlobnega spektra ter uravnava porabo serotonina, ki vpliva
na dobro počutje in življenjsko energijo. Teh pomembnih svetlobnih frekvenc fluorescenčne in LED sijalke ne oddajajo. Z glazuro ECLAZ® je hiša prepojena z dnevno svetlobo – in s tem tudi duša.
· S 77-odstotno prepustnostjo svetlobe (pri trojni zasteklitvi) vstopi v vaše prostore občutno več dnevne svetlobe,
kar je boljše za vaše zdravje in dobro počutje – to je odločilna prednost, zlasti v temnih jesenskih in zimskih mesecih.
Prinaša večjo energetsko učinkovitost in prihranek pri stroških ogrevanja
· Manj toplotnih izgub: ECLAZ® poskrbi za odlično izolacijo notranjosti in tako za znižanje stroškov ogrevanja.
· Več energije: s 60-odstotno prepustnostjo energije pri trojni zasteklitvi pride v prostor več sončne energije – s tem
se zmanjšajo stroški ogrevanja in poveča energetska učinkovitost.
Na voljo serijsko
· ECLAZ® je pri vsakem Internormovem oknu na voljo serijsko.
· Brez doplačila. V prednostih premium glazure za steklo lahko uživate, ne da bi morali za to plačati več.
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SENČILA IN ZAŠČITA PRED INSEKTI
MOŽNOST KOMBINIRANJA. INTEGRIRANO. RAZNOLIKO.
Senčila in zaščita pred mrčesom dopolnijo okno in ustvarijo nekakšno funkcionalno enoto, hkrati pa prispevajo še k dizajnu fasade vašega doma. Senčila še povežite s sistemi Smart Home, kot sta Loxone ali Mediola, ter uživajte v udobju samodejnih funkcij
in priročnega upravljanja prek pametnega telefona ali tablice.
Vezano okno: integrirana zaščita pred soncem in neželenimi pogledi med stekli – po izbiri žaluzija, plise zavesa oz. senčilo
Duette ®, po želji z energijsko samozadostno zaščito pred soncem (senčenje I-tec).

Žaluzija

Predokenske rolete

Mini natična roleta

Nadokenske rolete

Notranja žaluzija

Rolo za zaščito pred insekti

Vrtljivi in vpenjalni okvir

Drsni okvir

Plise

Polkna OPTIMA

Notranja žaluzija: ker je nameščena neposredno na okensko krilo, se lahko barva žaluzije prilagodi notranjosti okna.
Žaluzija: optimalno upravljanje in usmerjanje svetlobe in toplote s pomočjo pomičnih lamel, po želji tudi s sistemom usmerjanja
dnevne svetlobe RETROLux. Mogoča kombinacija s sistemom za zaščito pred insekti.
Predokenske žaluzije: optimalno upravljanje in usmerjanje svetlobe s pomočjo pomičnih lamel. Mogoča kombinacija s
sistemom za zaščito pred insekti.
Predokenske in nadokenske rolete: ohlapne ali popolnoma montirane na okno. Mogoča kombinacija s sistemom za zaščito
pred insekti.
Zaščita pred mrčesom z okvirjem ali v obliki rolete: preverjena uporaba napenjalnih, vrtljivih in drsnih okvirjev ali rolet. Lahko
se kombinira z zaščito pred soncem.
Zaščita pred mrčesom s plisejem: prihrani prostor in je idealna izbira za naknadno vgradnjo, primerna tudi
za dvižno-drsna vrata.
Polkna: iz aluminija, s številnimi možnostmi oblikovanja. Mogoča kombinacija s sistemom za zaščito
pred insekti.
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FRANCOSKI BALKON
IZJEMEN OBČUTEK PROSTORNOSTI TUDI V MAJHNIH PROSTORIH
Za sodobno arhitekturo je značilna zasteklitev v velikih dimenzijah. Tudi v nadstropjih danes načrtujemo okna in balkonska
vrata do tal. Zaradi samega videza in da bi lahko nemoteno uživali v razgledu, pogosto ni balkona ali terase. Tudi iz gradbenih
razlogov v večini mestnih središč ni dovoljena gradnja balkona.

Različice francoskih balkonov

Francoski balkon je zato popolna rešitev. Pri vratnih elementih, ki segajo do tal, je ta sestavljen iz lepljenega varnostnega stekla. Če je parapet nizek, je za zagotovitev zadostne varnosti pri naslanjanju možna oziroma nujna uporaba okroglih ali oglatih
palic iz nerjavnega jekla. Upoštevajte predpisane minimalne višine, ki vam in vašim otrokom nudijo zadostno varnost pred
padcem.

Izvedba steklenega parapeta iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) z robno
zaščito
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Izvedba z okroglo palico iz nerjavnega
jekla

Izvedba z oglato palico iz nerjavnega
jekla
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Arhitekt: Spee architecten / Fotograf: Ossip van Duivenbode

STRANSKA VHODNA VRATA
Stranska vhodna vrata služijo zapiranju nebivalnih neogrevanih prostorov (npr. garaž, kletnih in skladiščnih prostorov itd.).
Najnovejše statistike kažejo, da vlomilci največkrat pridejo v hišo skozi stranske vhode. Toliko bolj pomembno je zato zagotoviti
ustrezno varnostno opremo – Internorm po želji ponuja različne varnostne sisteme.
Stranska vhodna vrata so na voljo v lesu in aluminiju, aluminiju ter umetni masi in ponujajo široko paleto možnosti individualnega
oblikovanja.

LES-ALUMINIJ

HF 410

HF 310
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ALUMINIJ

HF 410

HF 310

UMETNA MASA

AT 500 panelni model

AT 500 stekleni panelni model

Barva: HM704, kljuka: HS 10
Št. za naroč.: X0008

Barva: HM716, kljuka: HS10
Steklo: Satinato belo
Št. za naroč.: X0010

AT 500 stekleni model

AT 500 stekleni panelni model

Barva: okvir M916, kljuka: HS10
Steklo: Satinato belo
Št. za naroč.: X0009

Barva: HM735, kljuka: HS10
Steklo: Satinato belo
Št. za naroč.: X0011

KF 410

KF 320

KF 310

KF 310
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GARANCIJE
Z GARANCIJO BOSTE DOLGO
UŽIVALI OB UPORABI IZDELKOV
INTERNORM.

NACIONALNI IN MEDNARODNI CERTIFIKATI POTRJUJEJO
VISOKO KAKOVOST NAŠIH IZDELKOV.
Naše znanje je zagotovilo, da za svoj denar dobite najboljšo storitev. Najsodobnejši
proizvodni obrati in najstrožja preverjanja kakovosti zagotavljajo kakovost, ki postavlja nova merila po
vsej Evropi. To dokazujejo označbe kakovosti neodvisnih preizkusnih inštitutov iz vse Evrope.

Kot vodilna in največja mednarodna blagovna znamka oken v Evropi ima Internorm za
sabo 91 let izkušenj na področju sodobnih rešitev za okna in vrata z izjemno zanesljivostjo
in trajnostjo. To je naše zagotovilo.
Avstrijski grb

Garancija

10

·

Na vremensko odpornost proti nenaravnim spremembam barve in proti razpokanju
površin belih okenskih in vratnih profilov iz umetne mase, razen zajeralnih razpok.

·

Na vremensko odpornost proti nenaravnim spremembam barve in proti razpokanju površin
s folijo prevlečenih okenskih in vratnih profilov iz umetne mase na notranji strani, razen zajeralnih razpok.

·

Na vremensko odpornost proti nenaravnim spremembam barve in proti razpokanju površin
eloksiranih ali prašno lakiranih okenskih in vratnih profilov iz aluminija.

LET

Garancija

5

·

Proti rošenju med šipami pri izolacijskem steklu.

·

Na delovanje kompozitnega materiala iz lesa, toplotne pene in aluminijastih profilov pri
vseh okenskih sistemih Internorm iz lesa-aluminija v skladu z Internormovimi smernicami
za montažo in vzdrževanje.

·

Na delovanje lepljenja in tesnjenja šip izolacijskih stekel z okenskimi profili pri vseh Internormovih okenskih sistemih iz lesa-aluminija v skladu z Internormovimi smernicami za
montažo in vzdrževanje.

·

Na zlepljenje lepljenih prečk.

·

Pri kljukah hišnih vrat s PVD-premazom proti koroziji, če ni mehanskih poškodb.

·

Na vremensko odpornost proti nenaravnim spremembam barve in proti razpokanju na
površini vratnih polnil. Garancija ne velja za spremembe videza površine zaradi umazanije.

LET

Garancija

3
LETA

Garancija

30
LET

Na vremensko odpornost proti nenaravnim spremembam barve in proti razpokanju
površin pri roletnih profilih iz umetne mase.

·

Na vremensko odpornost proti nenaravnim spremembam barve in proti razpokanju površin
eloksiranih ali prašno lakiranih profilov rolet in žaluzij iz aluminija.

·

Na delovanje okovja oken ali vrat v skladu z Internormovimi smernicami za montažo in
vzdrževanje.

Poleg tega podjetje Internorm jamči, da lahko naši strokovnjaki večkrat popravijo izdelke
Internorm (originalni deli niso obvezni), tako da se njihova polna funkcionalnost zagotovi ali
ohranja v obdobju 30 let. Vse to pa pod pogojem, da konstrukcija okvirja (= okvir in krilo) ni
poškodovana. 30-letno obdobje se začne z datumom proizvodnje. Elektronske komponente
so izključene. Te storitve ali materiali, delovni čas itd., potrebni za vzdrževanje funkcionalnosti, se zaračunavajo po aktualnih cenah storitev.

GARANCIJA/IZJAVA:
Za celotno besedilo naših garancijskih pogojev, natančne garancijske pogoje in postopanje v primeru uveljavljanja garancije glejte priročnik / navodila za uporabo, nego, vzdrževanje in
garancijo podjetja Internorm. Ta priročnik boste prejeli skupaj z izdelki Internorm. Na voljo je tudi za prenos v obliki PDF na našem spletnem mestu in pri vsakem partnerju Internorm
1st window partner.
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TÜV

Oznaka kakovosti RAL

Certiﬁkat Minergie®

Energy Globe
(Projekt Schiestlhaus)

·

Oznaka kakovosti Austria

Avstrijska družba za
simulacijo okolja

Certifikat VinylPlus

Inštitut za okensko tehniko
Rosenheim

Tehnična univerza v Gradcu

Certiﬁkat sonaravnega
gospodarjenja z gozdom

Certiﬁkat KlimaHaus

Zavezništvo proti podnebnim
spremembam občine Traun

EnergieGenie 2016

EnergieGenie 2020

(HF 410)

(KF 520)

KOLOFON
Izdaja: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Fotograﬁje: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee | Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur,
A-4020 Linz | Bernhard Hörtnagl, A-6020 Innsbruck | Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Oblikovanje in litograﬁja: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Tisk: Grafični atelje Tom, Tom Potočar, s.p., Lancovo 3b, SI-4240 Radovljica
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb ter besedilnih in tiskarskih napak.
Internorm International GmbH je licenčni partner zbirnega in reciklažnega podjetja ARA. Številka naše licence je 4477.
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PREDSTAVNIŠTVO
Slovenija
Internorm okna d.o.o.
SI-1000 Ljubljana · Koseška cesta 8
Tel.: +386 1 581 92 55
E-naslov: internorm.okna@siol.net
www.internorm.si

POOBLAŠČENI PARTNERJI
Vomi inženiring d.o.o.
SI-1000 Ljubljana · Tbilisijska ulica 57
E-naslov: info@vomi.si
www.vomi.si
Vomi inženiring d.o.o. · PE Maribor
SI-2000 Maribor · Ljubljanska ulica 91
E-naslov: herbert@vomi.si
www.vomi.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o.
SI-4000 Kranj · Predoslje 72
E-naslov: info@mizarstvo-gorjanc.si
www.mizarstvo-gorjanc.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o. · PE Nova Gorica
SI-5000 Nova Gorica · Vipavska cesta 5
E-naslov: david@mizarstvo-gorjanc.si
www.mizarstvo-gorjanc.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o. · PE Novo mesto
SI-8000 Novo mesto · Kolodvorska ulica 4
E-naslov: info@mizarstvo-gorjanc.si
www.mizarstvo-gorjanc.si
Tocom d.o.o.
SI-1231 Ljubljana - Črnuče · GTC center - Brnčičeva ulica 13
E-naslov: salon@tocom.si
www.tocom.si

www.internorm.si

03/2022

Prospekt za izvoz

Mehle gradnje d.o.o.
SI-1293 Šmarje-Sap - Paradišče 2
E-naslov: info@mehle-gradnje.si
www.mehle-gradnje.si

