DETAJLI,
KI PREPRIČAJO
25 dobrih razlogov za visokokakovostne izdelke podjetja Internorm

VSEBINA
DETAJLI,
KI PREPRIČAJO

Priročnik o kakovosti naših izdelkov

Skrivnost je

4I5

Tesnila

6

Zasteklitvene letvice, izvedba s preklopom

7

Kljuke, distančniki, izvedba rezkanja

8

Okovja

9

Aluminijasta obloga

10

Odlični detajli, premaz iz aluminija

11

I-tec zasteklitev

12

Okna iz lesa z aluminijasto oblogo

13

Vezana okna iz lesa s krilom iz aluminija

14

Impregnacija, zasteklitev

15

Visokokakovostni materiali

16

TEŽA
BLAGOVNE ZNAMKE

[1st ] Na prvem mestu po kakovosti

17

100 odstotno izdelana v Avstriji

18

DOLGOLETNI
„KNOW-HOW“

Zagotavljanje kakovosti

19

Inovacije znotraj branže

20 I 21

Certifikati

22

OBSEŽNE
GARANCIJSKE STORITVE

Garancije

23

25 DOBRIH RAZLOGOV
ZA NAKUP OKEN
PODJETJA INTERNORM

DETAJLI, KI PREPRIČAJO

S STRASTJO ZA INTERNORM –
SKRIVNOST JE V MAJHNIH DETALJIH

1

7

Tri neprekinjena tesnila so dobavljiva

Zasteklitvena letvica, ki se pri nas gladko

brez doplačila ter preprečujejo vdor vode in

in nevpadljivo zlije z dizajnom oken,

hrupa.

zagotavlja nevsiljive površine.

2

8
Dolgotrajna tesnila so iz visokokakovostnih materialov, izdelana skladno z namenom

Pri preklopu večkrilnih oken reža ni vidna,

uporabe. Črna ali svetlo siva tesnila se odlično

kar daje linijam simetričen potek.

skladajo z barvo oken.

9

3
zunaj
siva

notri
črna

KF 410 Okna iz umetne mase z aluminijasto
oblogo, notranja stran

Visokokakovostna kljuka iz aluminija,

Dvobarvna tesnila zagotavljajo popoln in lep

izbranega dizajna, je dobavljiva brez

videz.

4

5

Pomembna je debelina stene: profili iz
lastne proizvodnje imajo zunanjo steno
debelo 3 mm.
Zato je bilo podjetje Internorm odlikovano z
najvišjim mogočim RAL-A certifikatom.
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doplačila.

6

10

Pri Internormu stavimo na harmonične

Pri Internormu so vsa zapirala izdelana iz

simetrije. Naše linije ustvarjajo lepo,

visokokakovostnih materialov. Za preprosto

umirjeno, simetrično notranjo stran.

čiščenje so robovi zaokroženi.

Skrito okovje in fiksno vrtišče sta zelo
pomembna za delovanje okna in tudi za
večje obremenitve. Vse to omogoča dolgo
življenjsko dobo.

DETAJLI, KI PREPRIČAJO

3 NEPREKINJENA TESNILA

ZASTEKLITVENA LETVICA

Prednosti:

Prednosti:

izboljšana toplotna in zvočna izolacija, kar pomeni
manjšo prehodnost zraka,

za vsak Internormov dizajnerski stil je bila oblikovana
ustrezna zasteklitvena letvica.

visoka tesnilnost v primeru naliva – notranja stran je
zaščitena pred vdorom vlage.

3 neprekinjena tesnila

2 tesnili

Zasteklitvena letvica se prilega in je poravnana s profilom krila

SREDINSKO TESNILO NA KRILU

IZVEDBA S PREKLOPOM

Prednosti:

Prednosti:

preprosto čiščenje okvirja,

Vpadljiv videz z zamaknjenimi površinami

simetrična porazdelitev preklopov za zagotavljanje
lepega videza,

dolga življenjska doba tesnil na krilu, saj so zaščitena
pred poškodbami.

zakritje špranje med krili,
ozek preklop zagotavlja več svetlobe.
Sredinska tesnila na okvirju so ves čas
izpostavljena obremenitvam – niso zaščitena
pred morebitnimi poškodbami in obrabo.

Sredinsko tesnilo ni v okvirju, temveč na krilu

Sredinsko tesnilo je prilepljeno na profil
okvirja
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Harmonična simetrija

Asimetrična izvedba vogalov
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LEPOTA OBLIKE

NOTRANJE OKOVJE

Prednosti:

Prednosti:
fiksno vrtišče zagotavlja zmanjšano obrabo okovja ter
omogoča preprosto uporabo težjih okenskih kril in
daljšo življenjsko dobo.

dizajnerska kljuka iz aluminija za prijeten videz in boljšo 			
funkcionalnost – brez doplačila,
nevsiljiv in nevpadljiv črn ISO-distančnik.

Če vrtišče ni fiksno, se pojavi močna
obraba in škoda (umazanija).

Dizajnerska kljuka iz aluminija

ISO-distančnik

Kljuka iz umetne mase Distančnik

Fiksno vrtišče in polna podlaga okovja

IZVEDBA REZKANJA

OKOVJA

Prednosti:

Prednosti:

Kotni ležaj v okovju ni poravnan v okvir

skrito okovje brez doplačila,

lepe oblike z zaobljenimi prehodi med površinami,

odličen videz ter tudi preprosto in varno čiščenje,

zaobljeni deli za zapiranje omogočajo preprosto in 		
varno čiščenje.

notranja tesnila niso prekinjena.
Če je pri vidnem okovju potek tesnila
prekinjen, lahko v prostor prodira topel
zrak in povzroča kondenzat ali
zaledenitev okna.

Zaobljeni deli za zapiranje
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Oglati deli za zapiranje

Lepši videz zaradi skritega okovja

Vidno okovje
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ZA DOLGOLETNO ZAŠČITO IZBERITE
ALU – OBLOGO PODJETJA INTERNORM

11

PERFEKTNI DETAJLI
Prednosti:
lep videz in tudi dolgoletna zaščita okenskega okvirja 		
sta zagotovljena zaradi brezhibne izvedbe kotov,
črn ISO-distančnik se nevsiljivo prilega okenskemu 		
dizajnu.

Dovršeni koti izražajo izjemno
kakovost obdelave in popolnost
v vsakem detajlu.

12
Odlična izvedba kotov

ISO-distančniki

Zamaknjeni koti

Vpadljiv distančnik

Distančniki lepih oblik so
zaradi preprostega dizajna
nevpadljivi, zagotavljajo pa
optimalno izolacijo.

Prednosti:

13

KV 440 vezana okna iz umetne mase s krilom iz aluminija,
zunanja stran

14

PREMAZ IZ ALUMINIJA
zaradi premaza iz aluminija, ki je zelo odporen proti 		
vremenskim vplivom, ostanejo vaša okna in tudi 			
njihova barva zaščitena tudi po mnogih letih,

Proti vremenskim vplivom zelo
odporen premaz iz aluminija, ki
so ga razvili v podjetju Internorm,
dobro ohranja barvo oken tudi po
mnogih letih.

pri oknih iz lesa/aluminija in umetne mase/aluminija prejmete
brez doplačila izvedbo, odporno proti vremenskim vplivom,
prav tako pa tudi 10letno garancijo na vremensko obstojnost.

* Vzorec, preverjen na testnem mestu na vpliv staranja z
izpostavljenimi materiali na podjetju Piesslinger, Molln.

Raznolikost barv – obloga iz
aluminija v širokem spektru barv.
Možnost optičnih barvnih učinkov,
na primer imitacija lesa.
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Preverjanje visoke odpornosti proti vremenskim vplivom*: tudi po
8 letih izpostavljenosti preperevanju je razlika med staro in novo
Internormovo aluminijasto oblogo komaj opazna.

Preperele površine pri uporabi 		
običajnega premaza iz aluminija (brez
visoke odpornosti na vremenske razmere).

DETAJLI, KI PREPRIČAJO
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ZLEPLJENA OKENSKA STEKLA

OKNA IZ LESA Z ALU – OBLOGO PODJETJA
INTERNORM – PREMIŠLJENA KAKOVOST

Prednosti: tehnologija FIX-O-ROUND ® od leta 2002
izboljšana toplotna izolacija in zaščita,
izboljšana zvočna zaščita,

16

izboljšana funkcionalnost in stabilnost, predvsem pri
težjih okenskih krilih.

Vezana okna iz lesa s krilom iz
aluminija – popoln trio.

17
Za proizvodnjo lesnih profilov
uporabljamo pri Internormu
I-tec zasteklitev

izključno visokokakovosten les in

Podlaganje

les brez vej.

I-tec

18

Zasteklitev

INOVACIJA OKROG IN OKROG
Večina okenskih stekel je samo na redkih mestih povezana

Prednost te tehnologije je prav spoj okenskega okvirja s

z okvirjem.

steklom.

Internorm je razvil tehnologijo FIX-O-ROUND ® za dosledno

Tako so bistveno izboljšane stabilnost, zvočna in toplotna

pritrditev stekel v celoten okvir, brez vmesnih prostorov, in

izolacija, zaščita pred vlomi in funkcionalnost oken v njihovi

se uporablja serijsko.

celotni življenjski dobi.

Impregnacija lesenih delov
zagotavlja dolgo življenjsko
dobo, najboljšo kakovost in
HF 310 okna iz lesa z aluminijasto oblogo,
notranja stran

optimalno zaščito vseh robov.

19
Seveda smo tudi oknom iz lesa z aluminijasto oblogo dodali naše detajle za
lepšo obliko:

Zavarjeni okvir krila je kotno
dodatno ojačan.
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Okensko steklo se vstavi v okvir
in centrira.

Reža, ki je ostala med steklom
in okvirjem, se okrog in okrog
zapolni z lepilom.

Fugo, ki je vidna zaradi lepljenja,
lahko prekrijete z montažo
zasteklitvene ali pokrivne letvice.

zelo kakovostno aluminijasto kljuko

Okna iz lesa s krilom iz aluminija

dvobarvna tesnila

so optimalno zaščitena pred

zaobljene dele za zapiranje

neprepustnostjo vode.
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VEZANA OKNA IZ LESA S KRILOM IZ ALUMINIJA

IMPREGNACIJA VGRADNIH DELOV

Prednosti:

Prednosti:

les: nosilec statike in prijetnega notranjega videza,

vsi leseni deli so pri Internormu impregnirani posamično,

termoizolacijska pena: za najboljšo toplotno izolacijo
in zaščito lesenih delov pred vlago*,

to zagotavlja dolgo življenjsko dobo, kakovost in 					
optimalno zaščito – posebej v kotnih delih.

aluminij: za individualno barvno podobo in zaščito
pred vremenskimi vplivi.

Če bi impregnirali že sestavljen okvir, okno

Običajen okenski sistem brez 		

na stičnih mestih ne bi bilo zaščiteno.

termoizolacijske pene

* potrjeno pri Inštitutu za okensko tehniko Rosenheim (IFTRosenheim)

VISOKOKAKOVOSTEN LES

ZASTEKLITEV

Prednosti:

Prednosti:

za dizajn s pridihom plemenitosti, ki bo ponujal kar
največjo stabilnost, je les pred predelavo še posebej
pregledan,
uporablja se izključno visokokakovosten les in les brez vej.
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lepljenje stekla, znotraj in zunaj – za boljšo 		
funkcionalnost in stabilnost,
Ves uporabljeni les je pred poseko
pod dolgoletnim nadzorom gozdarjev
in večinoma prihaja iz gozdov in žag s
certifikatom PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification
Schemes).

nepropustnost za vodo in lepilo zagotavljata tesnjenje
in zaščito pred vdorom vode.
Zasteklitev je s strani prostora nepropustna,
zato ne prihaja do vdora vlažnega prostorskega zraka, ki bi lahko poškodoval les.
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MATERIALI NAJBOLJŠE KAKOVOSTI
ODLIČNA SPOSOBNOST KOMBINIRANJA
Za vsak stil hiše in prav vsak prostor popolna okna.
Če bi v kopalnici raje imeli okno iz kombinacije umetne mase in
aluminija, v dnevni sobi pa se vendarle ne želite odpovedati oknom iz
kombinacije lesa in aluminija, vam Internorm ponuja odlično rešitev.
Okenski dizajn in s tem zunanja podoba vaše hiše se ne bosta
spremenila. V notranjosti bodo imela okna obliko, ki jo boste
želeli – ali iz umetne mase ali iz lesa.

Okna iz lesa z aluminijasto oblogo
ZA VISOKE ZAHTEVE

LES Z OBLOGO IZ ALUMINIJA

Ker so okna del fasade, so ves čas izpostavljena vremenskim

Možnost večbarvnih kombinacij 		

vplivom, ki še posebej negativno učinkujejo na les. Rešitev: obloga

na notranji in na zunanji strani,

iz aluminija z dolgo življenjsko dobo zaščiti zunanjo stran okna.

preprosto kombiniranje z okni iz

Sistemi oken iz lesa z aluminijasto oblogo podjetja Internorm
so optimalni za najzahtevnejše razmere ter se uporabljajo za
nizkoenergijske in pasivne hiše. Aluminijasta obloga na zunanji strani
je preprosta za čiščenje, ponuja možnosti večbarvnih kombinacij

umetne mase z oblogo iz aluminija, enak dizajn profila zunaj,
enaka površina na zunanji stani,

in se lahko popolnoma prilagodi dizajnerskemu stilu vaše hiše. V

dolga življenjska doba in 		

notranjosti pa les ustvarja prijeten občutek povezanosti z naravo.

stabilnost.

Okna iz umetne mase z aluminijasto oblogo
PAMETNO KOMBINIRANJE

UMETNA MASA Z ALU - OBLOGO

Urejanje fasade zmeraj pomeni tudi delo z barvami. Aluminijasta obloga

Pri oblogi iz aluminija se vam 		

na zunanjem okvirju ponuja številne možnosti oblikovanja. Okna iz

ponujajo številne možnosti barvnih

umetne mase z aluminijem imajo na zunanji strani zunanjo oblogo,

kombinacij,

ki je odporna proti vremenskim vplivom, površina v notranjosti pa je

zaradi enake površine zunaj

preprosta za nego.

in enakega dizajna profila je 		
kombiniranje oken iz umetne mase
in obloge iz aluminija preprosto.

Okna iz umetne mase
ENOSTAVNO KAKOVOSTNO
Leta 1966 je bilo podjetje Internom prvo licenčno podjetje, ki se
je v Avstriji ukvarjalo s proizvodnjo oken iz umetne mase. Danes
vemo, da je umetna masa preprosta za nego, ne zahteva obsežnega
vzdrževanja in ponuja različne možnosti oblikovanja. Internormova
okna iz umetne mase so izjemno kakovostna, zelo funkcionalna,
zagotavljajo visoko toplotno in zvočno izolacijo ter tudi veliko
možnosti za individualno oblikovanje – vse v najboljšem razmerju
med ceno in kakovostjo.
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UMETNA MASA
Visoka življenjska doba,
optimalno razmerje med ceno 		
in kakovostjo,
visoki standardni kakovosti.

[1st ] na prvem mestu po kakovosti.

S TEM V POVEZAVI JE TUDI
NAŠ KONSTANTEN TRUD PO
VZDRŽEVANJU KAKOVOSTI NA
VISOKEM NIVOJU IN ŽELJI TA
NIVO ŠE POVIŠATI.

MOČ ZNAMKE
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100 ODSTOTNO „IZDELANO V AVSTRIJI“

DOLGOLETNI KNOW-HOW

22
PRAV GOTOVO NAJBOLJŠA KAKOVOST

100 ODSTOTNO „IZDELANO V AVSTRIJI“ – je že 80 let

S svojo inovativno tehnologijo I-tec smo svojo pionirsko

Zaradi vztrajnosti pri razvijanju izboljšav kakovosti in

certificiran. Visoko kakovost naših proizvodov potrjujejo

naš pečat kakovosti. Več kot 21 milijonov prodanih

vlogo pri razvoju prihodnjih okenskih sistemov še podkrepili

inovativnosti si je podjetje Internorm od svojih začetkov

tudi posebni pečati kakovosti posameznih držav in letna

okenskih in vratnih elementov in milijoni navdušenih kupcev

ter se še prepričljiveje uveljavili kot vodilni v panogi in

v 80. letih do danes ustvarilo dobro ime. Naše dodelane

podaljšanja veljave certifikatov. Pri nadzoru proizvodnje

so najboljši dokaz za visoko kakovost Internormovih

tehnologiji.

rešitve za sisteme oken in vrat sporočajo: kakovost je pri

in proizvodov se opiramo na osnove sodobnega nadzora

nas na dnevnem redu!

postopkov.

proizvodov, pri proizvodnji katerih v proizvodnih obratih
v Traunu, Sarleinsbachu in Lannachu sodeluje več kot

Zaradi nenehnega vlaganja v varstvo okolja, želje po

1.900 sodelavcev.

tehnološko izboljšanih proizvodnih procesih in razvoju

Visokokvalificirani sodelavci se v našem podjetju vsak dan

vgradnega dela do končnega okna – našim kupcem

racionalnih metod proizvodnje in prodaje pomagamo

trudijo, da bomo lahko tudi v prihodnosti zadostili visokim

zagotavljajo kar najvišjo kakovost Internormovih

ohranjati dragocene vire.

zahtevam glede kakovosti. Večkratno preverjanje in

proizvodov.

Za „celoten koncept okenskih in vratnih sistemov“ –
od raziskav, razvoja, lastnega ekstrudiranja, proizvodnje

Navedena obsežna preverjanja – od najmanjšega

natančna dokumentacija, ki potrjuje kakovost naših

izolacijskih stekel in vse do sodobne proizvodnje

Svoji viziji o širjenju podjetja z vodilno vlogo na tržišču

proizvodov, sta za nas samoumevna.

Zahteve po kakovosti naših proizvodov se ne končajo,

tehnologije ter logističnih sistemov – za vse želimo

bomo še naprej sledili z dodatnimi inovacijami in vstopom

Za preverjanje kakovosti in vseh komponent svojih izdelkov

ko naši proizvodi zapustijo proizvodne dvorane podjetja.

odgovarjati sami. Vse navedeno zagotavlja, da smo po

na nove trge.

uporabljamo sodoben in popolno opremljen testni center,

Zadovoljni smo šele, ko proizvod na dogovorjeni datum

ki se nahaja v naši hiši. Že več let spada med standardno

prispe do naših kupcev in so zadovoljni tudi oni.

kakovosti vodilni v svoji panogi.

preverjanje test natega, tesnost v primeru naliva, razlike
Zaradi neodvisnih dobaviteljev sistemskih delov 		

klimatskih vedenj, propustnost zraka, testiranje obsevanja.

Dobro premišljen koncept logistike na območju Evropske

lahko razvijamo svoje dizajne kril in okvirjev ter tudi

Tako naši tehniki postavijo temelj za proizvodnjo

unije zagotavlja zanesljivo in točno dostavo posameznih

individualne sisteme okovja.

visokokakovostnih sistemov oken in vrat, ki bodo zadostili

naročil na dogovorjeni datum. To je tudi najvišji cilj naše

postavljenim zahtevam.

logistike in načelo, ki smo mu zavezani slediti. Ponosni
smo, da se lahko pohvalimo, da smo v preteklih letih

Naš sistem zagotavljanja kakovosti je osnovan

načrtovano dostavo uresničili kar v 97,5 % primerov.

na mednarodnem standardu ENISO 9001:2008 in je

Kraj, datum

Internorm

The Rowland Company

OKNO PRIHODNOSTI

TRAUN / GORNJA AVSTRIJA
Proizvodnja oken iz umetne mase,
izolirnega stekla in vhodnih vrat iz lesa v
kombinaciji z aluminijem
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SARLEINSBACH / GORNJA AVSTRIJA
Proizvodnja oken iz umetne mase in
izolirnega stekla, ekstruzija

LANNACH / AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA
Proizvodnja iz lesa/aluminija

DOLGOLETNI KNOW-HOW
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INTERNORM – REVOLUCIONARNE INOVACIJE 		
PRI PROIZVODNJI SISTEMOV OKEN IN VRAT
1979

2001

2011

Lastna ekstruzija -

Prvo okno iz

Visoka stopnja toplotne izolacije pri okenskih in

samostojne inovacije,

lesa/aluminija z

vratnih sistemih v visokimi zahtevami za dizajn.

neodvisno od profila

visoko toplotno

dobavitelja.

izolacijsko peno.

1984
Proizvodnja lastnega
izolirnega stekla –
fleksibilen Know-how na
področju izolirnega stekla.

1966
Prva proizvodnja oken iz
umetne mase v Avstriji.

1986

1991

Vezana okna z inte-

Sprememba poslovanja

2001

grirano zaščito pred

v specializirano trgovi-

soncem oz. 4-kratna

no – brez direktne proda-

krilom okrog in

zaščita v enem oknu.

je! Edinstveni v panogi.

okrog.

Prvo, popolnoma
skrito okovje.

2002
Prvo dosledno
lepljenje stekla s

2010
Površinsko
izravnan dizajn.

2012

2014

Prvo popolnoma 		

SmartWindow, pametno

integrirano zaklepanje

krmiljenje zgradb.

Zaklepanje

1931 1960 1970 1980
1979

1931
Ustanovitev
podjetja.

Prvo okno iz umetne
mase z barvno alu-

minijasto zunanjo oblogo.

1979
Prvo okno s tremi tesnili:
Internorm 3 –
3 stekla – 3 tesnila!

1990
1988

1994

Prva zasteklitev

Prvo neosvinčeno

s premazom

okno iz umetne mase.

v serijski izvedbi.

2012

1998

Revolucionarno okno

Prva vhodna vrata iz

Poseben premaz SOLAR +

Prva fotovoltaična

Prvi popolnoma inte-

iz umetne mase

aluminija s penastim

za najboljšo energijsko

žaluzija v vezanem

griran zračnik s toplot-

TREND v Softline

jedrom za izolacijo.

učinkovitost in optimalne

oknu.

zaznamuje panogo.

2009

2012

1994

dizjanu bistveno
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2010

2000

nim izmenjevalnikom.

izkoristke sončne energije.
ˇ
Sencenje

Prezracevanje
ˇ

DOLGOLETNI KNOW-HOW
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ODLIČNA KAKOVOST –
VEČKRAT CERTIFICIRANA

25
ZAGOTAVLJAMO VAM
NAJBOLJŠO GARANCIJO

Državni in mednarodni certifikati potrjujejo visoko

ki po vsej Evropi postavlja nova merila. V dokaz navajamo

kakovost Internormovih izdelkov. Dolgoletni „know how“

pečate kakovosti neodvisnih preizkuševalnih ustanov, kot je

zagotavlja kakovost izdelkov in storitev. Pri Internormu

npr. avstrijski pečat kakovosti, znak kakovosti RAL za okna,

so zelo pomembne raziskave in razvoj. Več kot 80 let

profile in steklo.

Garancija

izkušenj, cela zbirka patentov in naša inovativnost nas kot

10
LET

pionirje postavljajo v sam vrh panoge. Najsodobnejši stroji

Na vremensko obstojnost proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju
razpok na površini belih oken in vrat iz umetnih mas, razen na razpoke na
kotnih spojih oken in vrat.
Na vremensko obstojnost proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju
razpok na površini oken in vrat iz umetnih mas, ki so na notranji strani (v bivalnem
prostoru) prevlečene s folijo, razen na razpoke na kotnih spojih oken in vrat.

in najstrožje preverjanje kakovosti zagotavljajo kakovost,

Na vremensko obstojnost proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju
razpok na površinah eloksiranih in s prašnim barvanjem premazanih profilov
oken in vrat iz aluminija.
Proti rošenju med izolacijskimi stekli.
Na funkcionalnost vezanih materialov kot so les, termoizolacijska pena, profili 		
iz aluminija pri izvedbah okenskih sistemov iz lesa z oblogo iz aluminija, ob
upoštevanju Internormovih navodil za montažo in vzdrževanje.
Avstrijski
državni grb

Kakovostna
znamka Avstrije

CE-oznaka

Na funkcionalnost zlepljenja in tesnjenja izolacijskih stekel z okenskimi profili

TÜV

pri vseh Internormovih okenskih sistemih iz lesa z oblogo iz aluminija, ob 		
upoštevanju Internormovih navodil za montažo in vzdrževanje.
Na lepljenje letev.

Produktqualität
Kunststofffenster
EN 14351-1 : 2006

Garancija

Nr.: 191 6025173

Inštitut za okensko tehniko
Rosenheim

Znak kakovosti
RAL

Zvezno ministrstvo za promet,
inovacije in tehnologijo

5
LET

Tehnična univerza
Gradec

Garancija

3
LETA

Za primer korozije na kljukah hišnih vrat s prevleko PVD v primeru, da ni 		
mehanskih poškodb.
Na vremensko obstojnost proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju
razpok na površinah vratnih polnil. Garancije se ne prizna za spremembe
videza površine, ki so posledica onesnaževanja.

Na vremensko obstojnost proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju
razpok na površinah rolet iz umetne mase.
Na vremensko obstojnost proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju
razpok na površinah eloksiranih in s prašnim barvanjem premazanih rolet in
žaluzij iz aluminija.
Na okovje oken in vrat ob upoštevanju Internormovih navodil za montažo in

Certifikat Minergie ®

Plus X Award

Avstrijska družba
za simulacijo okolja

vzdrževanje.

Certifikat za trajnostno
upravljanje z gozdovi

Zagotovitev

30
LET

Poleg tega Internorm zagotavlja, da lahko izdelke vedno znova po potrebi servisirajo
njihovi strokovnjaki (originalni deli niso nujni), in s tem zagotovijo tudi do 30-letno
brezhibno delovanje oz. življenjsko dobo. Navedeno velja samo ob predpostavki,
da je konstrukcija (= okvir in krilo) nepoškodovana. 30-letno obdobje začne teči z
datumom proizvodnje. Storitve, ki so potrebne za ohranitev brezhibnega delovanja,
oz. potreben material, delovne ure itd. se obračunajo po veljavnem ceniku.

Certifikat
klimatska hiša

Interesna skupnost
pasivna hiša Avstrija
(Passivhaus Osterreich)

Energy Globe
(Projekt Schiestlhaus)

Zveza za
podnebje
občina Traun
GARANCIJE / IZVLEČEK:
Vsa določila in natančne pogoje naših garancij ter vse, kar morate storiti v primeru uveljavljanja le-teh, lahko preberete v našem priročniku pod „Internorm brošura“. Dobite ga ob
dostavi vašega Internormovega naročila. Prejmete ga tudi pri vsakem Internormovem pooblaščenem prodajalcu – Internorm [1st] window partnerju.

22 I 23

Internorm okna d.o.o.

Natisnjeno na okolju prijaznem papirju.

Predstavništvo

www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ro
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru

www.internorm.com
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