
Vse govori za

Razum sledi 
svetlobi.
Srce sledi 
življenju.
Kjer sta razum in srce usklajena. 
Premium glazura ECLAZ® ne 
prinaša samo več dnevne 
svetlobe, temveč spodbuja tudi 
vaše zdravje, produktivnost in 
energetsko učinkovitost v stavbi.



 
 

 
 

 

Sončna svetloba je pomembna. Barvni spekter 
in intenzivnost naravne svetlobe ustvarita 
v prostoru izjemno svetlobno vzdušje, ki 
navduši. Žal pa v notranje prostore ne prodre 
vedno vsa svetloba.

Verjetno ste opazili, da je v prostoru bolj 
svetlo, če odprete okno. Razlog se skriva v 
glazuri izolacijskih stekel in polnilu med stekli, 
ki skozi steklo ne prepuščata vse svetlobe. Pri 
običajnih trojnih zasteklitvah lahko to pomeni 
do 30 % manj dnevne svetlobe. Tudi pogled 
navzven je zato nekoliko pridušen.

Da bi vam lahko ponudili še več udobja, smo 
razvili premium glazuro ECLAZ®, ki je pri 
Internormu v standardni ponudbi. Več dnevne 
svetlobe, svetlejši bivalni prostori in sijajen 
pogled navzven so le nekatere prednosti, ki jih 
ponuja to izjemno termoizolacijsko steklo.

· 8 ur in 20 minut potrebuje svetloba za pot od 
 Sonca do Zemlje.
· Temperatura barve je merilo določanja količinskega 
 vpliva barve izvora svetlobe.
· 90 % našega časa preživimo v notranjih prostorih.
· Običajno izolacijsko steklo vsrka do 30 % dnevne 
 svetlobe – s premium glazuro ECLAZ® je to 
 popolnoma drugače.
· Premium glazura ECLAZ® je tudi pri trojnem 
 izolacijskem steklu izjemno prepustna za svetlobo.

Dejstva

VEČ SVETLOBE IN 
TRANSPARENTNOSTI
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Prava sončna svetloba 
pozitivno vpliva na naše zdravje, 
povečuje koncentracijo in 
produktivnost. Niti umetna 
svetloba niti dnevne luči ne 
morejo doseči takega učinka.

Svetloba koordinira naš 
24-urni bioritem. Za to so 
odgovorni posebni receptorji 
v človeškem očesu, ki so 
povezani s tako imenovano 
notranjo človeško uro v 
možganih. Ta je zadolžena za 
koordinacijo številnih notranjih 

ur v telesu. Če ne dobimo dovolj dnevne svetlobe, se to lahko odrazi na 
celem telesu: motnje spanja, pomanjkanje vitamina D ali depresija so 
le nekatere od posledic.

Pri nas si zato stalno prizadevamo za razvoj novih rešitev na področju 
oken in vrat. S ciljem, da bi bil vsak dom še lepši, še bolj zdrav in 
še bolj varen. S premium glazuro ECLAZ® vam ponujamo izjemno 
termoizolacijsko okno, ki prepušča v prostor še več svetlobe in tako 
skrbi za vaše zdravje.

VEČ ZDRAVJA 
IN BOLJŠA 
PRODUKTIVNOST

· Dnevna svetloba lahko za 15 % izboljša sposobnost 
učenja pri otrocih.

· Luči s polnim spektrom sicer imitirajo barvne deleže 
naravne svetlobe, vendar se lahko le delno približajo 
širokemu spektru naravne svetlobe.

· ECLAZ® prepušča v prostor več svetlobe in tako 
 skrbi za vaše zdravje in produktivnost.

Dejstva
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V turobnih jesenskih dneh in temnih zimskih 
mesecih mnogi nimajo energije in so utrujeni. 
Za to je odgovorno pomanjkanje dnevne 
svetlobe, zaradi katerega se v telesu ustvari 
manj serotonina. Brez tega hormona sreče 
nam primanjkuje energije in pozitivnega 
razpoloženja.

Serotonin sprošča čustva, kot so spokojnost, 
notranji mir in zadovoljstvo. Pri tem duši celo 
vrsto različnih negativnih razpoloženjskih 
stanj, zlasti občutek strahu, agresivnost, 
zaskrbljenost in občutek lakote. Svetloba in 
tema lahko torej dejansko razsvetlita ali skalita 
dan.

VEČJI 
OBČUTEK 
SREČE IN UDOBJA

· Dnevna svetloba je uravnoteženi svetlobni spekter 
 in ureja raven serotonina, ki skrbi za dobro počutje 
 in življenjsko energijo.
· Halogenskim žarnicam, fluorescenčnim sijalkam in LED 

lučem te pomem bne svetlobne frekvence manjkajo.
· S premium glazuro ECLAZ® bo vaš dom prežet z 
 več dnevne svetlobe – in vaša duša prav tako.

Dejstva
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Največ oken ima danes 
trojno zasteklitev, saj ti visoko 
izolativni okenski sistemi 
poskrbijo za udobje in 
toploto. Navzven prepuščajo 
le malo toplote in potrebe po 
ogrevanju so nižje – gre torej 
za energijsko učinkovita okna, 
ki so poleg tega primerna tudi 
za družinski proračun.

Da bi bil poleg odlične toplotne izolacije vaš prostor 
deležen še več svetlobe, smo pri Internormu vsa okna 
opremili s premium glazuro ECLAZ®. Za posebej razvita 
izolacijska stekla omogočajo ob odlični toplotni izolaciji 
tudi transparentnost, prepustnost svetlobe in svetlost. V 
prostor prodre do 10 % več dnevne svetlobe, ki naredi 
prostor svetlejši in prijaznejši.

Premium glazura ECLAZ® odlično izolira prostor in 
hkrati spusti vanj tudi več svetlobe. Ta dodatna sončna 
energija zniža stroške ogrevanja in s tem povečuje 
energijsko učinkovitost.

VEČJA 
ENERGIJSKA 
UČINKOVITOST 
IN PRIHRANEK 
PRI OGREVANJU

· V Srednji Evropi imamo približno 225 sončnih ur 
 mesečno.
· Za več energije s premium glazuro ECLAZ®: 
 dodatna sončna energija, ki prodre skozi okno v 
 prostor, zniža stroške ogrevanja in tako poveča 
 energijsko učinkovitost.
· S premium glazuro ECLAZ® lahko glede na deleže 
 steklenih površin in lokacijo stavbe ustvarimo do 
 11 % manj CO2.

Dejstva
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PREGLED PREDNOSTI 
V PRIMERJAVI Z OBIČAJNIMI STEKLI NA TRGU PONUJA ECLAZ®:

PRIMERJAVA, KI PREPRIČA

Standardno termoizolacijsko steklo 
Okna s standardnim termoizolacijskim steklom sicer 
poskrbijo, da ostanejo prostori topli, vendar vpijejo do 30 % 
dnevne svetlobe.

Internormovo termoizolacijsko steklo ECLAZ® 
Okna z glazuro ECLAZ® so prav tako dobro izolirana, kot 
vsako okno s trojno zasteklitvijo, vendar prepuščajo v 
notranji prostor do 10 % več dnevne svetlobe.

Poleg izjemne izolacije ECLAZ® omogoča tudi več dnevne svetlobe
Običajna izolacijska stekla, ki jih najdemo na trgu, poskrbijo za dobro izolacijo in prepuščajo navzven le malo toplote. 
Slabost: do 30 % dnevne svetlobe pri tem vpijeta glazura in polnilo v izolacijskem steklu. ECLAZ® je posebna glazura, ki 
v notranjost prostora prepusti bistveno več svetlobe. Deleži modre barve svetlobnega spektra okrepljeni prehajajo skozi 
steklo. Zahvaljujoč temu razvoju prodre v prostor več dnevne svetlobe. Ravno v turobnih jesenskih in zimskih dneh je to 
odločilnega pomena.

Manj toplotnih izgub – več dnevne svetlobe – več energije
ECLAZ® odlično izolira, hkrati pa v prostor prepušča več svetlobe. Večja količina svetlobe je dobra ne le za vaše zdravje 
in dobro počutje. Dodatna sončna energija, ki pri tem prodre v prostor, zniža tudi stroške ogrevanja in zviša energijsko 
učinkovitost. 

Več svetlobe in transparentnosti

· Posebna glazura prepusti v notranjost več dnevne svetlobe in naredi prostor svetlejši in 
prijaznejši.

· Vi pa lahko uživate v čudovitem pogledu navzven. Tudi odboj z zunanje strani ali zrcalni učinek  
sta majhna, medtem ko steklo deluje navzven barvno nevtralno.

Več zdravja in produktivnosti

·  ECLAZ® uravnavana našo notranjo uro. Deleži modre v naravni dnevni svetlobi skrbijo za 
uravnavanje faze spanja in budnosti, srčne frekvenco, krvnega tlaka in razpoloženja.  
To pa nas aktivira in poživlja.

·  Nevroznanstveniki so si enotni: dnevna svetloba bistveno vpliva na produktivnost in povečuje 
sposobnost učenja in koncentracije. ECLAZ® prepušča v prostor občutno več naravne svetlobe 
in tako skrbi za energijo in sposobnost učenja.

Večji občutek sreče in dobrega počutja

· Dnevna svetloba je sestavljena iz uravnoteženega svetlobnega spektra in vpliva na raven 
serotonina, ki skrbi za dobro počutje in življenjsko energijo. Halogenskim žarnicam, 
fluorescenčnim sijalkam in LED lučem te pomembne svetlobne frekvence manjkajo.  
S premium glazuro ECLAZ® bo vaš dom prežet z dnevno svetlobo – in vaša duša prav tako.

· S 77-odstotno svetlobno transmisijo pride v vaše prostore občutno več dnevne svetlobe, kar 
pozitivno vpliva na zdravje in dobro počutje – odločilna prednost zlasti v temnih jesenskih in 
zimskih mesecih.

Večja energijska učinkovitost in prihranek pri ogrevanju

· Manj toplotnih izgub: ECLAZ® poskrbi za odlično izolacijo notranjih prostorov in tako zniža  
stroške ogrevanja.

· Več pridobljene energije: s 60-odstotno prepustnostjo energije prodre v prostor več sončne  
energije, kar zniža stroške ogrevanja in povečuje energijsko učinkovitost.

Več v standardni ponudbi

· ECLAZ® je standardno vgrajen v vsakem Internormovem oknu.

· Brez doplačila. V prednostih premium glazure lahko uživate brez doplačila.
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www.internorm.si

PREDSTAVNIŠTVO

Slovenija
Internorm okna d.o.o.

SI-1000 Ljubljana · Koseška cesta 8
Tel.: +386 1 581 92 55 · Faks: +386 1 581 92 57
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-1000 Ljubljana · Šmartinska cesta 106
E-naslov: salon@tocom.si
www.tocom.si

Jasa, d.o.o.
SI-6000 Koper · Bertoki, Sermin 72
E-naslov: info@jasakoper.si
www.jasakoper.si


