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INTERNORM PREPRIČA NE LE S 
TEHNOLOGIJO OKEN, KI NIMA KONKURENCE, 

IN Z VODILNO KAKOVOSTJO IZDELKOV V PANOGI.
INTERNORM JE KOT VODILNA BLAGOVNA ZNAMKA 

OKEN V EVROPI S SVOJIMI 90-LETNIMI IZKUŠNJAMI 
TUDI SIMBOL ZAUPANJA IN VARNOSTI.

01 | Internormova STRAST

Tisto, kar je mogoče občutiti v vsakem Internormovem               

oknu, sta ljubezen do detajlov in velika strast do izdelkov.

STRAN 4

02 | Internormova KAKOVOST

Brezkompromisna kakovost vodilnih izdelkov na trgu, 

100-odstotno izdelanih v Avstriji.

STRAN 10

03 | Internormova INOVATIVNOST

Tehnologija oken, ki nima konkurence, ki določa trende 

in zaradi katere je Internorm vodilni inovator in 

blagovna znamka št. 1 v Evropi.

STRAN 24

04 | ZAUPANJE v Internorm

98 % zadovoljnih kupcev, 90 let izkušenj, 

več kot 26 milijonov prodanih oken in vhodnih vrat, 

vse to predstavlja zaupanje naših kupcev.

STRAN 30

05 | Internorm v vaši BLIŽINI

1.300 izbranih prodajnih partnerjev v 21 državah                             

in kljub temu vedno tudi kontaktna oseba v regiji.

STRAN 36

06 | NAVDUŠENJE nad Internormom

Naš moto se prepričljivo glasi: zadovoljni smo šele,                         

ko ste vi navdušeni.

STRAN 40
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Bistveni sestavni del našega uspeha so prav naši sodelavci. Gre za 

strokovnjake, ki ljubijo detajle in skrbijo za stalen razvoj inovativnih 

rešitev, ki našim kupcem nudijo večje udobje bivanja in večjo varn-

ost. Strast in domiselnost imajo v krvi, prav to pa nam omogoča, da 

lahko postavljamo nova merila na evropskem trgu.

Pogosto se vse skupaj začne z idejo, o kateri se skupaj pogovorimo 

in o njej dobro razmislimo, nato pa se začne njeno uresničevanje. 

Skiciramo, premišljujemo in računamo. Izdelamo prve vzorce, pre-

verimo dizajn in tehnologijo ter ju še izboljšamo. Šele ko smo popol-

noma prepričani, da smo za naše kupce razvili popoln izdelek, se 

začne proizvodnja.

01 | STRAST
VSEH NAŠIH 1.890 SODELAVCEV 
JE STROKOVNJAKOV, 
KI »LJUBIJO« OKNA 

Srce se je 
zaljubilo na 
prvi pogled. 
Razum se je 
na drugi.

Gre za ljubezen do detajlov in veliko strast do izdelkov, ki ju je 
mogoče občutiti v vsakem Internormovem oknu. Naši inženirji, 
ki ljubijo okna, stremijo k popolnosti, najvišja kakovost je zanje 
sveta. Visoko kakovost naših izdelkov potrjujejo tudi državna in 
mednarodna priznanja.
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Okna iz lesa/aluminija HF 410 ter okna iz umetne mase in umetne mase/aluminija KF 520 predstavljajo le dva najbolj kako-

vostna okenska sistema podjetja Internorm, ki ju na tem mestu predstavljamo kot primer. Celoten prodajni program najdete 

na www.internorm.si.

OKNA INTERNOM ZDRUŽUJEJO OBLIKO IN FUNKCIJO 
NA NAJVIŠJI RAVNI 

PREGLED

KF 520
Okna iz umetne mase in 
umetne mase/aluminija

HF 410
Okna iz lesa/aluminija

VELIKO DIZAJNA
Moderne okenske rešitve za 

brezčasno arhitekturo.

VELIKO STEKLA
Ozki okvirji poskrbijo za še

več svetlobe.

VEČJA VARNOST
Popolnoma integrirana zasteklitev 

do RC3, ki nima konkurence. 

RAZNOLIKOST
Na voljo je veliko vrst lesa, 

površin in barv.

HARMONIJA
Les je mogoče odlično prilagoditi 

notranji opremi.

STABILNOST
Tanke lepljene plasti lesa na okvirju 

in krilu poskrbijo za to, da je okno 

izjemno nosilno.
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Naš cilj je narediti vsak dom še lepši, bolj zdrav in varnejši, zato se prilagajamo osebnim željam naših kupcev. Okna omo-

gočajo tako pogled navzven kot tudi navznoter. So svetloba arhitekture. Omogočajo vizualni stik z zunanjim svetom, v 

notranjost pa prinašajo naravno dnevno svetlobo. Povečujejo kakovost bivanja in skrbijo za zdravje.

NAJLJUBŠA OKNA
OKNA IN VRATA PROIZVAJAMO PO 
VAŠIH INDIVIDUALNIH ŽELJAH

ŽELJA NAŠIH KUPCEV 

INDIVIDUALNI  
STIL OKEN 
Nova interpretacija klasičnega videza. Del okenske fronte smo 

izdelali kot dvižna drsna vrata in celo vgradili zastekljeni vogal. 

S kombinacijo različnih stilov pohištva nam je uspelo, da smo 

izjemno estetsko oblikovali želeno industrijsko podobo.

Okna KF 410, KS 430

ŽELJA NAŠIH KUPCEV

OHRANITEV                      
TRADICIONALNEGA STILA

Združitev tradicionalnega načina gradnje in novih obliko-

valskih elementov nam je pri tej sanaciji odlično uspela.                 

Moderna okna iz lesa/aluminija poskrbijo z letvicami za      

klasični pridih in še poudarijo poseben značaj hiše.

Okna HF 310

ŽELJA NAŠIH KUPCEV 

ABSOLUTNA SVOBODA 
Arhitektura, ki pusti vtis. Steklena fasada brez prekinitev poskr-

bi za genialni občutek svobode. Odlično smo uresničili koncept 

Inside/Outside. Dvižna drsna vrata in XL-zasteklitve predstavl-

jajo vezni člen med notranjim prostorom in vrtom ter povečajo 

prostor navzven prek realnih meja.

Okna HS 330

ŽELJA NAŠIH KUPCEV 

SMART HOME REŠITVE
Pri tej hiši so bili pomembni stalno preverjanje, ali so okna odprta 

ali zaprta, mobilno upravljanje senčenja in prezračevanje, ki ga 

je mogoče upravljati in ki je integrirano neposredno v okno. Vse 

skupaj smo integrirali v celotno upravljanje hiše.  

Okna KF 410 

ŽELJA NAŠIH KUPCEV

UŽIVANJE V                   
GORSKI PANORAMI

Meje med zunanjostjo in notranjostjo so skoraj čudežno  

izginile, notranji prostor pa smo združili z okoliško naravo. 

Okenske rešitve, ki se raztezajo prek dveh sten, ponujajo 

prekrasen pogled na sanjsko gorsko panoramo.

Okna HF 310, HS 330
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Naše izdelke že 90 let 100-odstotno razvijamo in izdelujemo v 

Avstriji. 90 let izkušenj, ki jih lahko zaznate v vsakem posameznem 

Internormovem izdelku.

Ravno v detajlih se skriva kakovost, ki zagotavlja zanesljivost in dol-

go življenjsko dobo izdelkov. To je razlog, da ponujamo za naše 

izdelke dolgoletno garancijo, ki presega običajno garancijo na trgu. 

O kakovosti naših izdelkov in storitev smo namreč prepričani.

Naše znanje vam prinaša tudi varnost in najboljše, kar lahko dobite 

za svoj denar. Najsodobnejši proizvodni obrati in najstrožja kontrola 

kakovosti zagotavljajo kakovost, ki postavlja usmeritvena merila po 

vsej Evropi. Dokaz za to so znaki kakovosti A ali certifikati Minergle 

in KlimaHaus. Veliko pozornost posvečamo surovinam iz okolju pri-

jazne proizvodnje in smo ponosni na PEFC certifikat trajnostnega 

gospodarjenja z gozdom.

02 | KAKOVOST
PROIZVAJAMO IZDELKE 
VODILNE BLAGOVNE ZNAMKE, 
KI SO 100-ODSTOTNO 
IZDELANI V AVSTRIJI

Medtem ko srce 
misli na jutri, 
se razum 
sprašuje, kaj bo 
pojutrišnjem.
Z nakupom oken in vrat ustvarimo trajno vrednost in povečamo udobje 
bivanja tudi v prihajajočih letih, zato morate paziti predvsem 
na varnost priznanih blagovnih znamk. Le priznane 
blagovne znamke namreč izpolnjujejo tisto, 
kar obljubljajo: individualne rešitve, kakovostne 
obdelave, ki so ekonomične in se 
zavedajo pomena okolja.
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UMETNA MASA LES

STEKLENA LETVICA, ki 
je pri Internormu gladko in 
neopazno vključena v okens-
ki dizajn, poskrbi za videz 
decentne površine.

GRANULAT NAMESTO 
PENE: za neprekinjeno 
izolacijo okrog in okrog in 
boljše U-vrednosti (pri 
KF 410 in KV 440).

3 NEPREKINJENA TESNI-
LA OKROG IN OKROG  iz 
visoko kakovostnih materialov 
preprečujejo vdor vode. Po 
želji v črni ali svetlo sivi barvi, 
ki se prilega barvi oken.

Odvisno od ODPORNOSTI 
VETRA: profili iz naše lastne 
proizvodnje imajo na zunanji 
strani debelino 3 mm. To 
uvršča Internorm v najvišji (A) 
razred po EN 12608.

3 mm

RAZNOLIKOST LESA NA 
NOTRANJI STRANI za indi-
vidualno oblikovanje vašega 
bivalnega prostora.

STABILNO JEDRO – nedo-
segljivo visoka trdnost z edin-
stveno I-tec Core tehnologijo.

Enaka VISOKA TOPLOTNA 
IZOLACIJA ne glede na vrsto 
lesa.

VEZAVA LESA/PENE/ALU-

MINIJA – popoln trio.

ZALJUBLJENI V DETAJLE
NAJVEČJA RAZLIKA JE PRAV V DETAJLIH

Za to, da je izdelek lep in ostane dolgoročno funkcionalen, običajno poskrbijo prav majhne, neopa-

zne podrobnosti. Te majhne detajle smo z ljubeznijo skrili v naše izdelke, zato da vam bodo ti izdelki 

dolgo v veselje.

Prosimo, upoštevajte, da v nekaterih okenskih sistemih niso vgrajene vse izvedbene različice.
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ALUMINIJ KLJUKE, OKOVJE, ZASTEKLITEV

KAKOVOSTNE KLJUKE IZ 
ALUMINIJA na voljo brez 
doplačila, v dizajnu, ki ste ga 
izbrali vi.

SKRITO OKOVJE in fiksna 
točka vrtenja sta elementarno 
pomembna za boljše delovan-
je in s tem za večjo obremen-
ljivost. To vključuje tudi dolgo 
življenjsko dobo.

VSI ZAPIRNI ELEMENTI so 
v podjetju Internorm izdelani 
iz visoko kakovostnih materi-
alov in omogočajo enostavno 
čiščenje na robovih.

I-TEC ZASTEKLITEV nudi 
brezhibno pritrditev stekla 
okrog in okrog – serijsko v 
vseh oknih Internorm.

OBLIKOVANOST KOTOV 
prepoznavna po kakovostni 
obdelavi in perfekciji do 
zadnjega detajla.

DISTANČNIKI LEPIH OB-
LIK so s svojim preprostim 
dizajnom skoraj neopazni, 
poskrbijo pa za optimalno 
izolacijo.

VREMENSKO VISOKO 
ODPORNA ALUMINIJASTA 
OBLOGA Internorm poskrbi, 
da se barva vaših oken ohrani 
še dolga leta.

BARVNA RAZNOLIKOST 
– aluminijasta obloga ponuja 
širok spekter barv. Možno je 
posnemanje izgleda strukture 
lesa.

ECLAZ ®
Najboljše toplotno izolirano okno.Zdaj serijsko pri vseh oknih Internorm.
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VAŠE PREDNOSTI

· Konstantno visoka U-vrednost pri vseh izbranih lesenih površinah - do Uw = 0,64 W/m2K

TOPLOTNA IZOLACIJA VAŠE PREDNOSTI

· Les: nosilni gradbeni elementi za statiko in prijeten notranji videz

· Termo pena: izolacija za najboljšo toplotno zaščito in zaščito lesenih elementov pred vlago*

· Aluminij: individualno oblikovanje barv, zaščita pred vremenskimi vplivi

VEZANO OKNO IZ LESA/PENE/ALUMINIJA

POTRJENO
PRIMERJAVA ZAGOTAVLJA

Eno je popolnoma jasno: izdelki Internorm so kakovostno obdelani ne le na prvi pogled. Tudi pri natančnem ogledu lahko 

prepoznamo razlike v primerjavi z drugimi proizvajalci. VAŠE PREDNOSTI

· visoko stabilna okna zahvaljujoč edinstveni I-tec Core tehnologiji

· visoka nosilnost in dolgoročna obstojnost oblike

MAKSIMALNA STABILNOST, VIROM PRIJAZNI IZDELKI, 
OBSTOJNOST

- 3 lepljeni sloji smreke+ Tanke lepljene sloje lesa v jedru okna, 
kot jih poznamo le v visoko stabilnih 
nosilcih, obdelamo z I-tec Core tehno-
logijo.

Internorm Konkurenca
VAŠE PREDNOSTI

· Raznolikost površin in barv ustvarja čustvena bivalna okolja

· S trendovskimi barvami postanejo okna dizajnerski element

· Posebne kakovostne vrste lesa po privlačnih cenah – tudi pri hrastovih oknih

Internorm

+ Široka ponudba barv in lesa ponuja nešteto možnosti.

RAZNOLIKOST LESA NA NOTRANJI STRANI

- Trd les, npr. hrastov ali bukov, prevaja veliko toplote      
in je zato bistveno slabše toplotno izolativen.

+ I- tec Core tehnologija dosega visoke 
izolativne vrednosti ne glede na vrsto 
lesa.

Internorm Konkurenca

- Tradicionalno okno brez termo pene.+ Vezana okna iz lesa/pene/aluminija.

Internorm Konkurenca

* Potrjeno s strani IFT-Rosenheim
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VAŠE PREDNOSTI

· Pri vseh Internormovih dizajnih je steklena letev oblikovana tako, da se harmonično prilega.

STEKLENA LETEV
VAŠE PREDNOSTI

· Boljša toplotna in protihrupna izolacija in s tem manjši pretok zraka

· Boljše tesnjenje ob nalivih – notranjost zaščitena pred vlago

· Vsa tesnila je mogoče zamenjati

TRI NEPREKINJENA TESNILA OKROG IN OKROG

VAŠE PREDNOSTI

· Okvir, ki omogoča enostavno čiščenje

· Tesnila z dolgo življenjsko dobo, zaščitena pred poškodbami

SREDINSKO TESNILO NA KRILU

- Sredinska tesnila so pogosto nalepljena na profil okvirja, 
zato so izpostavljena stalnim obremenitvam – brez 
zaščite pred poškodbami ali obrabo.

+ Sredinsko tesnilo pri Internormu ni 
priterjeno na okvir, ampak na krilo. 

Internorm Konkurenca

- 2 tesnili+ 3 neprekinjena tesnila okrog in okrog

Internorm Konkurenca

1

2

3 1
2

- Opazno zamaknjena površina+ Steklena letev se prilega in je            
povezana s profilom okenskega krila

Internorm Konkurenca

VAŠE PREDNOSTI

· Pokrov za špranjo med krili

· OžjI preklop za več svetlobe 

PREKLOPNA IZVEDBA

- Asimetrični preklop z zamaknjeno stekleno letvijo+ Skoraj pri vseh oknih Internorm

Internorm Konkurenca
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VAŠE PREDNOSTI

· Dizajnerska kljuka iz aluminija brez doplačila za odlično delovanje

· Črni ISO distančnik za steklo, decenten in neopazen

LEPA OBLIKA

VAŠE PREDNOSTI

· Lepa oblika z zaobljenimi prehodi in gladkimi površinami

· Zaobljeni zaključni elementi poskrbijo za enostavno in varno čiščenje

· I-tec Secure: zapah, ki je popolnoma integriran v krilo, brez štrlečih gobastih zapiral

PRIKAZ UTOROV

VAŠE PREDNOSTI

· Fiksno vrtišče za manjšo obrabo in večje teže kril ter daljšo življenjsko dobo

NOTRANJE OKOVJE

VAŠE PREDNOSTI

· Skrito okovje brez doplačila

· Odličen videz ter enostavno in varno čiščenje

· Neprekinjena notranja tesnila za zaščito pred nalivi

OKOVJE

-  Kljuka iz umetne mase in distančnik.+ Dizajnerska kljuka iz aluminija in 
ISO distančnik za steklo.

Internorm Konkurenca

- Vidni deli elementi okovja: pri vidnem okovju je naležno 
tesnilo prekinjeno – to omogoča vdor toplega zraka in 
rosenje ali zmrzal.

+ Lepši videz zaradi skritega okovja.

Internorm Konkurenca

- Pri vrtiščih, ki niso fiksirana, prihaja do močne obrabe 
(kopičenje umazanije).

+ Fiksno vrtišče in okovje, ki nalega po 
celotni površini.

Internorm Konkurenca

- Oglati zapiralni elementi.+ Zaobljeni zapiralni elementi oziroma pri 
I-tec Secur popolnoma integrirani.

Internorm Konkurenca
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VAŠE PREDNOSTI

· Brezhibna izvedba kotov skrbi za lep videz in dolgoletno zaščito okenskega okvirja

· Črni ISO distančniki za steklo so neopazno integrirani v dizajn okna

PERFEKTNI DETAJLI
VAŠE PREDNOSTI

· Boljša toplotna izolacija in varnost

· Boljša protihrupna zaščita

· Boljša funkcionalnost in stabilnost predvsem pri težjih krilih

LEPLJENO STEKLO

VAŠE PREDNOSTI

· Z visoko kakovostno aluminijasto oblogo ostaneta zaščita in barva vaših oken še dolgo obstojni

· Pri oknih iz lesa/aluminija in pri oknih iz umetne mase/aluminija je vremensko visoko odporna izvedba            
na voljo brez doplačila 

· 10 let garancije na vremensko obstojnost

ALUMINIJASTA OBLOGA
VAŠE PREDNOSTI

· Posebna glazura prepušča v notranjost več dnevne svetlobe in poskrbi, da je prostor bolj svetel in bolj prijazen

· S  77 % prepuščene svetlobe pride v prostor občutno več dnevne svetlobe, kar prispeva k boljšemu zdravju in 
dobremu počutju

· S prepuščanjem 60 % energije pride v prostor več sončne energije, kar poveča energetsko učinkovitost

· ECLAZ® poskrbi za odlično izolacijo notranjih prostorov in tako zniža stroške ogrevanja

· Poleg tega je višja tudi energetska učinkovitost stavbe – manj izpustov CO2

PREMIUM GLAZURA ECLAZ®

- Okna s standardnim toplotno izoliranim steklom sicer 
ohranijo prostor topel, vendar absorbirajo do 30 % več 
dnevne svetlobe.

+ Okna z glazuro ECLAZ® so prav tako 
dobro izolirana kot vsaka druga s trojno 
zasteklitvijo, vendar prepuščajo v not-
ranjost veliko več dnevne svetlobe. 

Internorm Konkurenca

- Podstavljeno steklo.+ I-tec zasteklitev.

Internorm Konkurenca

-  Zamaknjeni koti in vpadljivi distančniki.+ Perfekna izvedba kotov in ISO       
distančniki za stekla.

Internorm Konkurenca

- Vremenu izpostavljena površina običajne aluminijaste 
obloge (ni zelo odporna na vremenske vplive).

+ Visoka vremenska odpornost na 
testu: tudi po približno 8 letih iz-
postavljenosti vremenskim vplivom 
pri primerjavi z novo Internormovo 
aluminijasto oblogo skoraj ni opaziti 
razlike.

Internorm Konkurenca
Vzorec testiran pri izpostavljenosti 
vremenskim vplivom 
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Ponosni smo na naš prispevek k inovativni tehnologiji. Razvijamo 

namreč tehnologije s premišljeno funkcionalnostjo. Primer tega je 

med drugim sistem okovja, ki nima konkurence in ki ponuja največ-

jo varnost pri oknih. Vse naše revolucionarne inovacije nosijo ime 

»I-tec«, ki je simbol za dizajn, tehnologijo, kakovost in udobje.

S stalnim raziskovanjem poskrbimo za več udobja in večjo varnost 

izdelkov, zato smo bili odlikovani z najbolj priznanimi certifikati in 

nagradami. Internorm pa je ne le simbol največje varnost in najbol-

jše toplotne izolacije, ampak tudi najzahtevnejšega dizajna in udob-

ja bivanja.

Beseda zaustavitev nam je tuja, saj se s strastjo ukvarjamo z novim 

razvojem. Naša ekipa tehnologov raziskuje, razvija in stalno preiz-

kuša nove tehnične dosežke, ki bi jih lahko vgradila v naša okna in 

vrata. Z enim samim ciljem: da bo vsak dom še lepši, bolj zdrav in 

bolj varen.  

03 | INOVACIJE
INTERNORM JE VEDNO 
KORAK PRED ČASOM

Srce pravi 
novo, 
razum pravi 
čudovito.
Tehnologije oken, ki nimajo konkurence 
ter postavljajo trende, zaradi katerih je 
Internorm vodilni inovator na evropskem 
trgu. Postavljamo trende v panogi in 
razvijamo rešitve, ki ustrezajo 
najnovejši tehnologiji oken, 
premišljeni funkcionalnosti in 
najvišji kakovosti.
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I-TEC CORE
To leseno jedro je sestavljeno iz tankih plasti lesa, ki 
poskrbijo za izjemno nosilnost in dopuščajo večje di-
menzije oken. Tako barvo kot vrsto lesa (torej hrast, 
jesen, oreh, macesen in smreka) na notranji strani 
oken lahko poljubno prilagajate vašemu bivalnemu 
prostoru. 

SMART HOME READY
I-tec prezračevanje, I-tec senčenje in odpiranje okna na kip lahko enostavno upravljate s Smart Home rešitvami, 
kot sta na primer Loxone ali Mediola. Z le nekaj kliki lahko po potrebi nastavite pretok zraka pri prezračevanju ali 
usmeritev žaluzij. Internormov pametni nadzor odprtosti vam natančno pove, kakšno je stanje odprtosti vaših oken, 
in tako poskrbi, da je vaš dom očitno bolj varen.

PREMIUM GLAZURA ECLAZ®

To, da je na voljo dovolj dnevne svetlobe, je izjemno pomembno za naše zdravje in dobro počutje. Vsa okna In-
ternorm so zato opremljena s premium glazuro za stekla ECLAZ®. Ta prepušča v prostor več dnevne svetlobe kot 
običajna trojna zasteklitev. Tudi pri majhnih oknih poskrbi za svetlejši in prijaznejši prostor.

I-TEC SENČENJE
Vezana okna Internorm so odlična rešitev, če na fasado 
ne morete ali ne želite namestiti zaščite pred soncem. 
Žaluzije so vgrajene med stekla, torej v samo okno, tako 
da gradbeni posegi niso potrebni. S fotovoltaičnim mo-
dulom omogočajo tudi energijsko samozadostno upra-
vljanje.
Seveda ponujamo tudi lamelne žaluzije, rolete in polkna.

I-TEC PREZRAČEVANJE
Bolje kot je vaš dom izoliran, manj prepiha je v prostoru. Pravilno zračenje je zato še posebej pomembno. Internorm 
ponuja prezračevalni sistem, ki je vgrajen neposredno v okno. Tako pride v prostor dovolj svežega zraka, ne da bi 
morali odpirati okna.

Če bi imeli v kopalnici zaradi višje zračne vlage raje okno 
iz umetne mase/aluminija, v dnevni sobi pa se ne želite 
odpovedati oknom iz lesa/aluminija, lahko materiale pri 
Internormu brez težav kombinirate med seboj. Tako ost-
ajata dizajn vaših oken in s tem zunanja podoba vaše 
hiše vedno enaka. V notranjosti pa lahko okno v vsakem 
prostoru prilagodite vašim zahtevam – lahko izberete bo-
disi umetno maso ali les.

MOŽNOST 
KOMBINIRANJA

VARNOST
Vsa Internormova okna so serijsko opremljena z osnov-
no varnostjo. To pomeni, da sta gobasti zapah in zapira-
lo nameščena tako, da se zatakneta na spodnji strani in 
tako ščitita pred privzdigom okna. Največjo zaščito nudi 
I-tec Secure: ko se okno zapahne, se odprejo zaklopi in 
pritisnejo na vse strani neposredno v notranjost okvir-
ja. Okna tako ni več mogoče privzdigniti. Ta tehnologija 
zaklepanja je edinstvena na trgu oken in absolutno brez 
konkurence v panogi.

ZAŠČITA PRED MRČESOM
Okvir zaščite pred mrčesom je izdelan iz prašnato barvanega aluminija in se zato lahko odlično prilega barvi oken. 
Možna je tudi kombinacija z zaščito pred soncem. Zaščita pred mrčesom je na voljo tako v obliki roloja kot napen-
jalnega, potisnega in drsnega okvirja.

Okno ni zgolj okvir s steklom, ki ga lahko odpremo in zapremo. V njem so vgrajene številne tehnologije, ki nudijo večjo 

kakovost bivanja in udobje.

INTERNORMOVE TEHNOLOGIJE PONUJAJO 
VEČ UDOBJA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

VSEZNALCI
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1966

Proizvodnja prvih oken iz 
umetne mase v Avstriji.

1984

Lastna proizvodnja 
izoliranih oken – fleksibil-
no znanje na področju 
izolacijskih stekel

1986

Vezana okna z integrirano 
zaščito pred soncem ali 
4-kratno zaščito v enem 
samem oknu

1988

Prva serijska 
proizvodnja 
zasteklitev z glazuro

1991

Sprememba poslovanja 
– prehod na speciali-
zirano prodajo – nobene 
direktne prodaje več! 
Edinstveni v panogi.

1994

Prvo okno iz umetne 
mase, ki ne predstavlja 
ovire

1994

Revolucionarni sistem 
oken iz umetne mase 
TREND s Softline dizaj-
nom zaznamuje panogo

1979

Lastna ekstruzija – 
samodejne inovacije, 
neodvisno od dobavitelja 
profilov

1979

Prvo okno s 3 tesnili: 
Internorm3 – 3 stekla, 
3 tesnila

1979

Prva okna iz umetne 
mase z barvasto 
aluminijasto oblogo

1998

Prva vhodna vrata iz 
aluminija s penastim 
izolacijskim jedrom.

2001

Prvo okno iz lesa/aluminija 
z visoko izolativno termo 
peno.

2001

Prvo popolnoma skrito 
okovje serijske izdelave

Technology 

®

2002

Prvo okrog in okrog 
lepljeno steklo v krilu

2009

Prva posebna glazura 
SOLAR+ za najboljšo 
energetsko učinkovitost 
in izkoriščanje sončne 
energije

2012

Prve fotovoltaične žaluzije 
v vezanem oknu

2012

Prvo popolnoma inte-
grirano prezračevanje z 
izmenjevalnikom toplote

2012

Prvo popolnoma inte-
grirano zaklepanje za 
največjo varnost

2012

SmartWindow pametno 
upravljanje doma

2015

Dosledno vstavljeni granulat 
občutno izboljša toplotno 
izolacijo

2016

Lepljen les za večjo 
stabilnost in trdnost

2020

Popolnoma integrirano 
zaklepanje do razreda RC3, 
ki nima konkurence

Za nas je pomembo, da smo vedno korak pred časom in da se stalno razvijamo. Nič čudnega, da že 90 let določamo trend 

razvoja trga oken in vhodnih vrat.

90 LET INTERNORMOVIH REVOLUCIONARNIH PANOŽNIH INO-
VACIJ

MI DOLOČAMO TRENDE

Premium glazura ECLAZ® 
standardno pri vseh oknih 
Internorm

I-tec Zasteklitev I-tec Senčenje

I-tec Prezračevanje

I-tec Zaklepanje
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Prva okna iz umetne mase so bila v Avstriji proizvedena že leta 1966. 

Od takrat dalje skupaj z našimi sodelavkami in sodelavci stalno razvi-

jamo nove rešitve. Inovativnost in zavedanje tradicije sta pri nas že tri 

generacije zapisana z veliko začetnico in zaznamujeta našo strateško 

pot.

Na te dolgoletne izkušnje se lahko zanesete. Kakovost, zanesljivost 

in navdušeni kupci so naša najvišja prioriteta. Ne pravimo zastonj, da 

je 98 % naših kupcev zadovoljnih z našimi izdelki.

04 | ZAUPANJE
DOLGOLETNE IZKUŠNJE, 
NA KATERE SE LAHKO 
ZANESETE

Ko razum 
občuti varnost, 
srce pa 
udobje.
98 % zadovoljnih kupcev, 90 let izkušenj in več kot 26 milijonov 
prodanih oken in vhodnih vrat – znak, da nam kupci zaupajo. 
Naše izkušnje in naše znanje črpamo v dolgoletni tradiciji. 
Pionirski duh preteklosti je še vedno tako močno navzoč kot prvi dan.
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USTANOVITELJ
Eduard Klinger starejši postavi 
z ustanovitvijo gradbenega 
in konstrukcijskega ključa-
vničarstva Klinger v Linzu/
Gornja Avstrija temeljni 
kamen podjetja.

1946

IZDELAVA PORTALOV
Kovinarstvo Klinger je vodilni 
proizvajalec aluminijastih porta-
lov v Linzu. Steklene letvice, ki 
so jih razvili sami, omogočajo 
prve zasteklitve velikih površin.

OBRAT INTERNORM V TRAUNU
Na lokaciji v Traunu v Gornji Avstriji se 
odpre obrat za proizvodnjo oken iz 
umetne mase. Rodi se blagovna znamka 
Internorm. Internorm se kot blagovna 
znamka prvič predstavi javnosti na 
sejemski stojnici E. KLINGER.

1967

DRUGA GENERACIJA
Eduard Klinger starejši razdeli 
svojim trem otrokom, Eleonori, 
Eduardu in Helmutu, po 25 % 
podjetja.

OBRAT V SARLEINSBACHU
Internorm kupi lokalno podjetje 
za proizvodnjo oken v Sar-
leinsbachu/Gornja Avstrija in 
ga preoblikuje v kompetenčni 
center za okna iz umetne mase.

1982

OBRAT V LANNACHU
Na lokaciji v Lannachu na avstrijskem Šta-
jerskem je bil odprt obrat za proizvodnjo 
oken iz umetne mase. Leta 1988 smo v 
tem obratu izdelali prva Internormova okna 
iz lesa, danes pa je obrat specializiran za 
proizvodnjo oken iz lesa/aluminija. 

IZVOZNA OFENZIVA
Internorm začne izvažati v 
Nemčijo, Italijo in Švico. V 
Turčiji pa kupi delež podjetja 
Campen A.S., Bursa.

1997

TRETJA GENERACIJA
Druga generacija se iz operativnega 
poslovanja umakne v nadzorni 
svet, za predsednika pa izmenično 
imenuje enega od otrok – Anette 
Klinger, Christiana Klingerja oziroma 
Stephana Klingerja.

USTANOVITEV DRUŽBE IFN
Ustanovitev mednarodne mreže za 
proizvodnjo oken. Poleg Internorma se 
oblikujejo samostojna, specializirana 
podjetja, katerih cilj je izkoristiti 
prenos znanja in inovacij prek 
skupne sinergije.

2015

ZAGON PROIZVODNJE EGS VARNOSTNEGA STEKLA 
S postavitvijo stroja za proizvodnjo EGS varnostnega stekla na 
lokaciji v Traunu je Internorm še nadgradil svoje proizvodne 
kompetence in hkrati tudi neodvisnost od dobaviteljev. 
Posebno termoizolacijsko steklo je bolj odporno na udarce 
in trke in ni občutljivo na velike temperaturne razlike.

2015

500.000 VHODNIH VRAT
Leta 1998 je Internorm predstavil prva vhoda vrata iz aluminija 
s penastim izolacijskim jedrom. Poleg štirih sistemov vrat iz alu-
minija ponuja Internorm danes tudi dva sistema vhodnih vrat iz 
lesa/aluminija. Kakovostna obdelava in možnost individualnega 
oblikovanja sta tiso, kar naši kupci cenijo. Do leta 2015 smo 
tako proizvedli že 500.000 vhodnih vrat.

1931 1966 1977 1983 2002 2021

90-LETNICA IN 55-LETNICA 
BLAGOVNE ZNAMKE 
INTERNORM!
Zgodovino našega podjetja zazna-
mujejo tradicija in inovacije.

Eduard Klinger starejši je leta 1931 z ustanovitvijo gradbenega in konstrukcijskega ključavničarstva Klinger v Linzu/Gornja 

Avstrija postavil temeljni kamen podjetja. Internorm je družinsko podjetje z 90-letno tradicijo, ki se je iz ključavničarstva z 

enim zaposlenim razvilo v največjo mednarodno priznano blagovno znamko oken v Evropi.

OD SAMOSTOJNEGA KLJUČAVNIČARSTVA Z ENIM 
ZAPOSLENIM DO VODILNE ZNAMKE OKEN V EVROPI

BOGATA TRADICIJA
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Skupaj z našimi lastnimi zaposlenimi razvijamo in proizvajamo naše izdelke izključno v Avstriji. Izdelava naših izdelkov ostaja 

izključno v naših rokah, vse od raziskav in razvoja do lastne ekstruzije ter proizvodnje izolacijskih stekel in najmodernejših 

proizvodnih tehnologij in logističnih sistemov.

Smo edini proizvajalec oken, ki izdela v Avstriji poleg oken tudi 100 % profilov. Tudi izolacijska stekla proizvajamo sami in 

spadamo med največje proizvajalce EGS varnostnega stekla v Avstriji. Ker smo neodvisni, se lahko bolje posvetimo željam 

naših kupcev in jim zagotavljamo vodilni kakovostni standard v panogi.

V naših sodobnih obratih v Traunu, Sarleinsbachu in Lannachu proizvajamo:

· Okna iz umetne mase, umetne mase/aluminija ter lesa/aluminija

· Vhodna vrata iz aluminija ter lesa/aluminija

Vsak Internormov izdelek je narejen po meri in individualnih željah kupca. S QR kodo na notranji strani okenskega okvirja 

in vhodnih vrat iz aluminija lahko najdete podatke o vašem izdelku, uporabne nasvete za čiščenje ter povezavo v spletno 

trgovino s sredstvi za vzdrževanje. Informacije o vzdrževanju ter ustreznih nadomestnih delih najdete tudi pri vašem Inter-

normovem serviserju oken na spletni strani www.fensterservice.com ali pri vašem Internormovem prodajalcu.

VSE NA ENEM MESTU:
100-ODSTOTNO PROIZVEDENO V AVSTRIJI – 100-ODSTOTNO 
INTERNORM

100-ODSTOTNO

TRAUN / GORNJA AVSTRIJA
Proizvodnja vrat, oken iz umetne mase, izolirnega stekla in 

aluminija ter centrala podjetja Internorm/IFN

SARLEINSBACH/GORNJA AVSTRIJA 
Proizvodnja oken iz umetne mase in izolacijskih stekel, ekstruzija

LANNACH/AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA 
Proizvodnja izdelkov iz lesa/aluminija
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Med našimi 1.300 prodajnimi partnerji v 21 državah boste zagotovo 

našli kontaktno osebo v vaši bližini. Prepustite se kompetentnemu 

svetovanju in si naše izdelke Internorm oglejte tudi osebno v razstav-

nem salonu enega od naših prodajnih partnerjev. Naši prodajni part-

nerji so dobro usposobljeni in vam bodo lahko glede na ceno, veli-

kost oken in vrat ter možnosti senčenja in prezračevanja kar najbolje 

svetovali. Z veseljem si bodo vzeli čas za vas in vam v prodajnem 

salonu predstavili širok spekter naših izdelkov. Vaše želje bodo vzeli 

resno in se posvetili vašim potrebam. Zaupanje naših kupcev nam je 

vsem skupaj zelo pomembno. Strokovne kompetence, prijaznost in 

zanesljivo delo so za nas in naše partnerje najpomembnejši.

05 | BLIŽINA
KOMPETENTNI SVETOVALEC 
IN ZANESLJIVA KONTAKTNA 
OSEBA V VAŠI REGIJI

Razum: okna 
iz Avstrije. 
Srce: okna 
profesionalca. 
1.300 izbranih prodajnih partnerjev v 21 državah in kljub temu 
vedno na voljo kontaktna oseba v regiji. Strokovna kompetentnost, 
prijaznost, zanesljivo delo in iskrenost so pri nas in naših partnerjih 
najbolj pomembni.
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Svetovanje pri nakupu novih oken in vrat je stvar zaupanja. Navsezadnje gre za investicijo, ki naj bi vam dolgo služila. Inter-

norm za to stavi na odlično usposobljenost svojih partnerjev. Slednji vam nudijo celotno svetovanje, ki sega od profesional-

nega svetovanja prek čiste vgradnje do končnih poprodajnih aktivnosti. Internorm želi poskrbeti ne le za vaše zadovoljstvo, 

ampak vas želi navdušiti.

[1st] window partner kot storitev blagovne znamke

Internormovi partnerji z licenco morajo izpolnjevati deset standardov Customer Care. Z meritvami zadovoljstva kupcev naš 

zunanji preizkuševalec stalno preverja, ali naši partnerji izpolnjujejo navedene standarde, in skrbi za stalno nadgradnjo teh 

standardov.

OSEBNO IN KOMPETENTNO SVETOVANJE 
INTERNORMOVIH PRODAJNIH PARTNERJEV

NAKUP OKEN

Skrbimo za to, da smo za vas dosegljivi na udoben način in da se dogovorimo za termin vašega obiska, ki 

je ugoden za vas.

V našem razstavnem salonu si lahko v prijetnem vzdušje ustvarite vtis o paleti naših izdelkov.

Kot kupca vas jemljemo resno, smo vedno prijazni in ustrežljivi ter upoštevamo vaše osebne potrebe.

Kompetentno svetovanje o vseh izdelkih in storitvah za lažjo odločitev. Poleg tega vam ponujamo tudi 

uporaben pribor.

Ponudbo vam posredujemo v dogovorjenem času. Ponudba natančno ustreza tistemu, kar smo se dogo-

vorili med svetovanjem.

Ponudba je oblikovana pregledno. Predelamo jo skupaj z vami in pri tem odgovorimo na morebitna 

vprašanja.

Naročene izdelke dostavimo pravočasno in v celoti. Izdelki so ob dostavi brezhibni, vgradnja pa izvedena 

strokovno.

Pri izvedbi vseh del smo izjemno pazljivi, ekipa zanesljivih in kompetentnih monterjev poskrbi tudi za čis-

točo in red.

V primernem obdobju po vgradnji vas kontaktiramo, da bi se prepričali, ali smo vas navdušili.

Na vaša vprašanja in prošnje se odzovemo nemudoma in vam pomagamo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 STANDARDOV CUSTOMER CARE

Ne glede na to, ali so izdelki veliki ali majhni, dolgi ali široki – profesionalna vgradnja je izjemno pomembno pri vsakem oknu. 

Predstavlja namreč pogoj za brezhibno delovanje vaših oken in za to, da vam bodo okna še dolgo v veselje. Pri tem ne gre 

zgolj za to, da lahko okno brez težav odprete in zaprete. Če okno namreč ni strokovno vgrajeno, lahko prihaja do toplotnih 

izgub in škode na objektu. Ravno na stiku med zidom in oknom lahko izgubimo veliko toplote, zaradi temperaturnih razlik 

prihaja do rosenja, najhuje pa je, kadar se pojavi plesen.

Pri zelo velikih oknih ali pri dvižnih drsnih vratih predstavlja vgradnja včasih manjši izziv. Veliko usposobljenih rok mora dob-

ro sodelovati med seboj, da je okno pravilno vgrajeno v steno. Zaradi tega se pri Internormu in njegovih prodajnih partnerjih 

vgradnja začne že pri načrtovanju. Vgradnja mora potekati gladko in strokovno, zato jo izvajajo le dobro usposobljeni in 

certificirani monterji naših prodajnih partnerjev.

VSE DO XL DVIŽNIH DRSNIH VRAT

PROFESIONALNA VGRADNJA

38 I 39    



  

Nakup oken je pogosto lahko manjši izziv. Preveč možnosti kombi-

niranja barv in izvedb oken in vrat lahko povzroči zmedo. Internormovi 

prodajni partnerji vam z veseljem svetujejo pri nakupu oken! Veliko po-

zornosti posvečajo temu, da vas med osebnim razgovorom seznanijo 

s ponudbo in izdelki, tako da lahko najdete primerna okna in vrata za 

vaš dom.

Internorm ponuja na področju oken in vrat najrazličnejše inovacije, ki jih 

lahko na najrazličnejše načine kombinirate med seboj. Zatorej si še po-

sebej prizadevamo, da bi vam predstavili in zagotovili številne funkcije 

našega prodajnega programa, ki bi jih lahko na kraju samem preizkusili 

kar sami.

06 | NAVDUŠENJE
ZADOVOLJNI SMO ŠELE, 
KO SO NAŠI KUPCI 
NAVDUŠENI!

Razum 
oblikuje dizajn, 
srce oblikuje 
dom.
Naš moto se prepričljivo glasi: razumemo naše 
kupce in vemo, kaj potrebujejo. V naših genih 
je zapisano, da se moramo na želje naših 
kupcev odzvati hitro in z odličnostjo. 
Zadovoljni smo namreč šele, ko so 
naši kupci navdušeni!
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Naš bloger Stefan se je podal na popotovanje po Avstriji in obiskal kupce, ki so svoj dom opremili z izdelki Internorm. 

Sami se prepričajte o avtentičnih povratnih informacijah. 

NAVDUŠENJE
KAJ MENIJO O NAKUPU 
OKEN INTERNORM NAŠI KUPCI

HOTEL V KRAJU GROSSARL 

ZADOVOLJNI GOSTI
»Številni kolegi iz hotelirstva so nam priporočali Internorm, ker je 

vse potekalo brez zapletov in ker je kakovost odlična. O tem smo 

se lahko tudi sami prepričali in smo zelo veseli, da smo izbrali In-

ternorm. Z veseljem priporočamo Internorm tudi našim kolegom, 

saj so naši gosti navdušeni nad kakovostnimi okni in se dobro 

počutijo pri nas.«

Hermann Neudegger, lastnik hotela Nesslerhof

Izvedite več o navdušenju naših kupcev v pogovoru z našim blogerjem Stefanom

NOVOGRADNJA IZ MASIVNEGA LESA 

ODLIČNA ZDRUŽITEV  
KAKOVOSTI IN DIZAJNA 
»Kakovost oken je bila za naju odločilnega pomena. Ravno 

pri gradnji iz masivnega lesa je pomembno, da ne prihaja do 

vdiranja vlage in da je izolacija primerna. Tudi dizajn nama je bil 

všeč, saj je fiksna zasteklitev videti enako kot krilo, ki omogoča 

odpiranje. Všeč nama je bil minimalistični dizajn in odločila sva 

se za okna v stilu studio.«

Tim in Claudia iz avstrijske Štajerske

NOVOGRADNJA Z INTERNORMOVIMI         
OKNI IN VHODNIMI VRATI 

USKLAJENOST                  
ELEMENTOV 

»Navdušila so me površinsko izravnana okna, ki izražajo neko 

žlahtnost. Možnost uskladitve barve in dizajna z zunanjimi 

žaluzijami, roletami, vhodnimi vrati in stranskimi vhodnimi 

vrati je odlična. Tudi Internormov prodajni partner se je zelo 

udejstvoval, redno je preverjal, ali je vse v redu, in si celo sam 

ogledal gradbišče.«

Harald iz Dolnje Avstrije
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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


