Kontrolni seznam za nakup oken
Razlogi za nakup oken

o Novogradnja
o Sanacija

Za kakšen objekt gre:

o Eno- ali večdružinska hiša
o Nizkoenergijska hiša
o Pasivna hiša

Izbor materiala okvirja

o
o
o
o

Les/aluminij
Kombinacija umetna masa/aluminij in les/aluminij
Umetna masa/aluminij
Umetna masa

Možnosti oblikovanja
okna

o Oblike (pravokotnik, polkrožni lok, poševna konstrukcija, individualne izdelave itd.)
o Fiksni deli
o Razdelitev: eno- ali večkrilna, okenske line
o Barve (vse ral-barve, barve lesnega dekorja, kovine,
legiranega jekla, lesa itd.)
o Steklo
o Letve (delitev, vrste itd.)
o Kljuke

Načini odpiranja

o
o
o
o
o

Dodatna oprema

o Vgrajena zaščita pred soncem in nezaželenimi
pogledi = vezana okna.
o Vgrajena zaščita pred soncem in nezaželenimi
pogledi (rolete, polkna, zunanje in notranje žaluzije).
o Zaščita pred mrčesom.
o Varnostni sistem.
o Dodatna oprema kot so varovalo za otroke, letvica,
ki varuje pred udarci, varovalo pred glasnim odpiranjem, varnostno steklo itd.
o Okrasne kljuke.
o Vhodna vrata.

Toplotna izolacija

Protihrupna zaščita
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Vrtljivo-nagibno
Vrtljivo
Nagibno
Fiksna zasteklitev
Dvižno-drsno

o
o
o
o

Drsno
Harmonika
Vrata z zaklepanjem
Vrata z odpiranjem
navzven

o Potencial prihranka energije: prek internormove spletne strani www.internorm-okna.si lahko enostavno
in hitro izračunate prihranek stroškov za kurjavo pri
uporabi toplotnoizolacijskih oken.
o Toplotna izolacija pasivne hiše Uw ~ 0,8 W/m2K.
o Toplotna izolacija nizkoenergijske hiše
Uw = 0,8 do 1,0 W/m2K.
o Povečana toplotna izolacija Uw = 1,0 do 1,2 W/m2K.
o Standardna izvedba 1,2 do 1,3 W/m2K.
o Visoka raven hrupa (npr. bližina letališča, železnice
ali zelo prometne ceste) – potrebna je protihrupna
zaščita, in sicer Rw = več kot 40 dB.
o Srednja raven hrupa (npr. običajen cestni promet,
večja oddaljenost do virov hrupa) – potrebna protihrupna zaščita, in sicer 36 do 39 dB.
o Nizka raven hrupa (npr. stanovanjska naselja na
podeželju, v naravi) potrebuje zvočno izolacijo
Rw = 32 do 35 dB.

Kakšne prezračevalne
možnosti potrebujem?

o Naprava za trajno prezračevanje z motorno podporo ali brez nje
o Nagibno zračenje
o Ročno odpiranje oken (vrtljivo/nagibno)

Montaža oken

o Strokovna montaža po predpisih (önorm,
ral itd.)
o Načrtovanje montaže po pravilih tehnike –
pooblaščeni [1st] window partnerji

Vzdrževanje in čiščenje

o Pogodba o vzdrževanju s pooblaščenih
internormovim [1st] window partnerjem
o Lastno vzdrževanje
o Upoštevanje priročnika za garancijo, nego in
vzdrževanje

Ponudba oken: pri
primerjavi upoštevajte
naslednje

o
o
o
o
o
o

Garancija

o Na profile (sprememba barve, nastajanje razpok,
zarositev med izolirnimi stekli)
o Na površine
o Na zasteklitev
o Na delovanje
o Tradicija proizvajalca kot garant
o Na znamko internorm, ki predstavlja varnost

Katere storitve kot
uporabnik pričakujem?

o Izmero oken
o Natančno in grafično
podprto ponudbo
o Montažo

o Vzdrževanje
o Drugo

Upoštevanje:

o Regionalnih gradbenih
predpisov
o Morebitnih določenih
oblik
o Zahtev

o Dobavnih rokov

Razmerje med ceno in
storitvijo glede na osebne
zahteve:

Mere okna
Zasteklitev
Okovje
Vgradno globino
Dodatno opremo
Izvedbo površine

o Toplotno in zvočno
izolacijo (po certifikatu)
o Število tesnil
o Dizajn
o Znake kakovosti

o Kakovostna proizvodnja
o Obsežna garancija in dolga življenjska doba
o Maksimalna energijska učinkovitost – optimalna toplotna izolacija – manjši stroški za kurjavo
o Zaščita podnebja: višja toplotna izolacija pomeni manj
emisij co2
o Protivlomna zaščita
o Enostavno vzdrževanje in čiščenje
o Cenovno ugodno vzdrževanje in čiščenje
o Hitra povrnitev investicije
o Ohranjanje vrednosti več desetletij

