
DETAJLI, KI,  
PREPRIČAJO 

20 dobrih razlogov   
za odlično kakovost izdelkov podjetja Internorm



VEČ KOT 22,5 MILIJONA  
PRODANIH OKEN IN VHODNIH  
VRAT JE ZAGOTOVILO ZA  
INTERNORMOVO KAKOVOST IN 
ZAUPANJE.

Ne prepustite se naključjem, odločite se za kakovost 

vse do najmanjšega detajla.

Vse govori v prid podjetja Internorm.
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Steklena letvica, ki se pri Internormu gladko 
in neopazno prilega dizajnu oken, poskrbi za 
decentno površino.

   S STRASTJO ZA INTERNORM 
SKRIVNOST JE V MAJHNIH DETAJLIH

Kakovostna aluminijasta kljuka je dobavljiva 
brez doplačila in prilagojena dizajnu, ki ste ga 
izbrali.

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

Pri Internormu so vsa zapirala izdelana iz 
visokokakovostnih materialov. Za preprosto 
čiščenje so robovi zaokroženi.

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

Granulat namesto pene: za brezhibno 
zatesnitev profila okvirja in boljše U vred-
nosti (pri KF 410 in KV 440).

Dolgotrajna tesnila so iz visokokakovostnih 
materialov, izdelana skladno z namenom uporabe. 
Črna ali svetlo siva tesnila se odlično skladajo z 
barvo oken.

3 neprekinjena tesnila so dobavljiva brez 
doplačila in preprečujejo vdor vode in 
hrupa.

Pomembna je debelina stene: stene profilov iz 
lastne proizvodnje so debele 3 mm, zato je bilo 
podjetje Internorm odlikovano z najvišjim mogočim 
RAL certifikatom.

Dvobarvna tesnila zagotavljajo
lep in urejen videz.

znotraj  
črnazunaj

siva

VELIKA RAZLIKA JE

Harmonija simetrij: pri večkrilnih oknih je 
špranja zakrita. Naše linije ustvarjajo lepo, 
umirjeno, simetrično notranjo stran. 
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Primerjava: sredinska tesnila so pogosto prilepljena 

na profil okvirja in izpostavljena stalnim obremenit-

vam – niso zaščitena pred morebitnimi poškodbami 

ali obrabo.

Primerjava: asimetrična izvedba kotov.

DETAJLI, KI PREPRIČAJO

Sredinska tesnila pri Internormu niso pritrjena na okvir, ampak 

na krilo. 

Harmonija simetrij.

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

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

· visoka stopnja tesnjenja v primeru naliva – notranja stran je zaščitena pred vdorom vlage

· vsa tesnila so zamenljiva. 

INTERNORM PREDNOSTI:

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

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· čiščenju prijazen okvir

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

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· simetrična porazdelitev preklopov za zagotavljanje lepega videza

· zakrita špranja med krili

· ozek preklop zagotavlja več svetlobe.

3 neprekinjena tesnila. Zasteklitvena letvica se prilega in je poravnana s profilom krila.V primerjavi z dvema tesniloma. V primerjavi z vpadljivim videzom z zamaknjenimi 
površinami.

TRI NEPREKINJENA TESNILA ZASTEKLITVENE LETVICE STEKLENA LETVICA

SREDINSKO TESNILO NA KRILU IZVEDBA S PREKLOPOM



Primerjava: oglati elementi zapiranja. Primerjava: vidno okovje: če je pri vidnem okovju potek tes-

nila prekinjen, lahko v prostor prodira topel zrak in povzroča 

rošenje ali zaledenitev oken.

Zaobljeni elementi zapiranja. Lepši videz zaradi skritega okovja.

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· dizajnerska kljuka iz aluminija za prijeten videz in boljšo funkcionalnost – brez doplačila

· decenten in nevpadljiv črn ISO-distančnik.

VAŠA INTERNORM PREDNOST:

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

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· lepe oblike zaobljenih prehodov in gladkih površin

· zaobljeni elementi zapiranja za enostavno in varno čiščenje.

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· skrito okovje brez doplačila

· odličen videz ter tudi preprosto in varno čiščenje

· notranja tesnila niso prekinjena.

Dizajnerska kljuka iz aluminija. Fiksno vrtišče zagotavlja zmanjšano obrabo okovja.Primerjava: kljuka iz umetne mase in distančnik. Primerjava: če vrtišče ni fiksno, se pojavi močna obra-

ba in škoda (umazanija).

LEPOTA OBLIKE NOTRANJE OKOVJE

OBLIKOVANJE Z ŽLEBOM OKOVJE

ISO-distančnik med stekli.

DETAJLI, KI PREPRIČAJO
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Dovršena izvedba kotov ISO distančniki

KV 440 Okna iz umetne mase z oblogo iz aluminija, zunanja stran

ZA DOLGOLETNO ZAŠČITO – 

IZBERITE ALU-OBLOGO PODJETJA INTERNORM

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

12

Distančniki lepih oblik so zaradi 
preprostega dizajna nevpadl-
jivi, zagotavljajo pa optimalno 
izolacijo.

13

Zaradi premaza iz aluminija , 
ki je zelo odporen na vremenske 
vplive, ostanejo vaša okna in tudi 
njihova barva zaščitena tudi po 
mnogih letih.

Raznolikost barv  – obloga iz aluminija 
v širokem spektru barv. 
Možnost optičnih barvnih učinkov, na 
primer imitacije lesa.

Primerjava: preperele površine pri 

uporabi običajnega premaza iz 

aluminija (brez visoke odpornosti na 

vremenske razmere).

Test odpornosti na vremenske vplive*:  tudi po 8 letih  

izpostavljenosti preperevanju je razlika med staro in novo 

Internormovo aluminijasto oblogo komaj opazna.

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· brezhibna izvedba kotov poskrbi za lep videz in dolgoletno zaščito okenskega okvirja

· črni ISO distančnik se neopazno ujema z okenskim dizajnom.

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· 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 vre-
menskim vplivom

· prav tako pa tudi 10-letno garancijo na vremensko obstojnost.

ODLIČNI DETAJLI

PREMAZ IZ ALUMINIJA

Primerjava: zamaknjeni koti in opazni distančniki.

* Muster geprüft am  
 Freibewitterungsstand der  
 Firma Piesslinger, Molln.
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Raznolikost lesa znotraj za 
individualno oblikovanje vašega 
bivalnega prostora. 

Stabilno jedro – nedosegljiva
visoka trdnost edinstvene I-tec 
Core tehnologije.

OKNA IZ LESA/ALUMINIJA PODJETJA  
INTERNORM – PREMIŠLJENA KAKOVOST

Enaka toplotna izolacija ne 
glede na vrsto lesa.

Večina okenskih stekel je samo na nekaj mestih pove-

zana z okvirjem. Internorm je razvil tehnologijo FIX-O-

ROUND®  za dosledno pritrditev stekel v celoten okvir, 

brez vmesnih prostorov, ki se uporablja serijsko.

Prednost te tehnologije je prav spoj okenskega okvirja s 

steklom.  

Tako so bistveno izboljšane stabilnost, zvočna in toplot-

na izolacija, zaščita pred vlomi in funkcionalnost oken v 

njihovi celotni življenjski dobi.

Seveda je pri oknih iz lesa z aluminijasto oblogo 

HF 410 serijsko na voljo I-tec zasteklitev s FIX-O-

ROUND®  tehnologijo.

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.

Seveda smo tudi oknom iz lesa z aluminijasto oblogo dodali naše detajle za 

lepšo obliko:

· kakovostna aluminijasta kljuka

· zaobljeni elementi zapiranja.

19

DETAJLI, KI PREPRIČAJO
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FIX-O-ROUND® –  
PREMIŠLJENA INOVACIJA

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· izboljšana toplotna izolacija in varnost

· izboljšana protihrupna zaščita

· izboljšana funkcionalnost in stabilnost, predvsem pri težjih okenskih krilih.

I-tec zasteklitev Primerjava: podlaganje

farbvielfalt

ZLEPLJENA STEKLA
HF 410  Okna iz lesa/aluminija, notranja stran v naravnem hrastu

16

17

18

Vezana okna iz lesa s krilom iz 

aluminija – popoln trio. 

Zasteklitev
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Primerjava: v 3 plasteh zlepljen smrekov les. Primerjava: tradicionalen okenski sistem 

brez termoizolacijske.

OKNA HF 410 - RAZNOLIKA KOT ŽIVLJENJE

Tanke zlepljene plasti lesa v jedru okna obdelamo z I-tec Core, 

ki je značilna le za visoko stabilne nosilce. 

Povezava lesa/pene/aluminija.

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· brušene površine in barve ustvarjajo bivalna okolja polna čustev

· okna postajajo s trendovskimi barvami pravi dizajnerski element

· posebne vrste lesa po atraktivnih cenah v primerjavi s tem, kar ponujajo, tudi pri oknih iz 
hrastovega lesa.

VAŠA INTERNORM PREDNOST:

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

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· z edinstveno I-tec Core tehnologijo do izjemno stabilnih oken

· odpornost na vlago, visoka nosilnost in dolgotrajna stabilnost oblike.

VAŠE INTERNORM PREDNOSTI:

· les: nosilni sestavni deli za statiko in prijeten videz na notranji strani

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

· aluminij: individualen izbor barv, vremenska zaščita.

Pester izbor barv in lesa ponuja pri lesenih oknih z aluminijasto oblogo veliko možnosti. Z uporabo I-tec tehnologije dosegajo HF 410 okna ne glede na 

vrsto lesa visoke vrednosti toplotne izolacije.

Primerjava: trd les, kot je hrast ali bukev, je visoko 

toplotno prevoden in razpolaga z U-vrednostjo do 

1,6 W/m2K.

RAZNOVRSTNOST LESA NA NOTRANJI STRANI TOPLOTNA IZOLACIJA

MAKSIMALNA STABILNOST, VAROVANJE OKOLJA, OBSTOJNOST VEZANA OKNA IZ LESA/PENE/ALUMINIJA

* Potrjeno pri Inštitutu za okensko tehniko Rosenheim (IFTRosenheim)
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20 GARANTIRANO VEČ · Na korozijo 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.

Garancija

Poleg tega Internorm zagotavlja, da lahko izdelke vedno znova po potrebi servisi-

rajo njihovi strokovnjaki (originalni deli niso nujni) in s tem zagotovijo tudi do   

30-letno brezhibno delovanje oz. življenjsko dobo. Navedeno velja samo ob pred-

postavki, 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.

Zagotovitev

Garancija

· Na vremensko obstojnost proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju 
razpok na površinah rolet iz umetne mase.

· Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen  
Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Rollladen- 
und Jalousienprofile aus Aluminium.

· Na funkcionalnost okovja oken in vrat ob upoštevanju Internormovih navodil 
za montažo in vzdrževanje.

Garancija

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 prodajal-
cu – Internorm [1st] window partnerju.  

· 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 razpo-
ke na kotnih spojih oken in vrat.

· 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.

· Na funkcionalnost zlepljenja in tesnjenja izolacijskih stekel z okenskimi 
profili pri vseh Internormovih okenskih sistemih iz lesa z oblogo iz alumi-
nija, ob upoštevanju Internormovih navodil za montažo in vzdrževanje.

· Na lepljenje letev.

100 % IZDELANO V AVSTRIJI.

ŽE VEČ KOT 85 LET 100-ODSTOTNO  
RAZVIJAMO IN IZDELUJEMO NAŠE 
KAKOVOSTNE IZDELKE V AVSTRIJI

5
LET

3
LETA

30
LET

10
LET

GARANCIJE
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INTERNORM – REVOLUCIONARNE   
INOVACIJE

 SPROŽILEC TRENDA

Lastna ekstruzija  – 
samostojne inovacije, 
neodvisno od dobavitelja 
profilov.

1979 19791979

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

Visoka stopnja toplotne 
izolacije pri okenskih 
in vratnih sistemih z 
visokimi zahtevami za 
dizajn.

Prvo okno iz umetne mase
z barvno aluminijasto 
zunanjo oblogo.

Revolucionaren okenski 
sistem z I-tec zaklepan-
jem in opcijskim I-tec 
prezračevanje.

Prva proizvodnja
umetne mase v  Avstriji.

1966

2011

Prvo dosledno
lepljenje stekla s krilom
okrog in okrog.

2002

2012 2012 2012 2012

Prvi poseben premaz  
SOLAR+ za najboljšo energi-
jsko učinkovitost in optimalne 
izkoristke sončne energije.

20092001 2001

Prvo leseno okno z alu-
minijasto oblogo z visoko 
izolativno
termoizolacijsko peno.

Prvo popolnoma
skrito okovje serijske
izdelave.

Vezana okna z
integrirano zaščito
pred soncem oz. 4-kratno 
zaščito v enem oknu.

1986

Prva zasteklitev s 
premazom v serijski 
izvedbi.

1988

Revolucionaren sistem 
oken iz umetne mase 
TREND v Softline diza-
jnu bistveno zaznamuje 
panogo.

19941994

Prvo neosvinčeno
okno iz umetne mase.

Prva fotovoltaična 
žaluzija  v vezanem 
oknu.

Površinsko izravnan
dizajn.

2010

1984

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

Prvo popolnoma inte-
grirano zaklepanje.

Prvi popolnoma inte-
griran zračnik s toplot-
nim izmenjevalnikom.

Sprememba poslovanja 
v specializirano - ni  
direktne prodaje!  
Edinstveni v panogi.

1991

1998

Prva vhodna vrata iz 
aluminija s penastim
izolacijskim jedrom.

2014

SmartWindow, pamet-
no krmiljenje zgradb.

2015

Brezhibno vdelan granulat 
bistveno prispeva k izbol-
jšanju toplotne izolacije.

2016

Zlepljene plasti lesa pos-
krbijo za več stabilnosti in 
trdnosti v okenskem jedru.

CoreZaklepanje Prezračevanje Senčenje
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PREDSTAVIŠTVO

Slovenija

Internorm okna d.o.o.

Sl-1000 Ljubljana . Koseška cesta 8
Tel.: +386 (1) 581 92 55 . Faks: +386 (1) 581 92 57

E-naslov: intenorm.okana@siol.net

www.internorm-okna.si
www.internorm.com/hr


