DETAJLNE REŠITVE,
KI PREPRIČAJO
20 dobrih razlogov
za izjemno Internormovo kakovost

ZNAK KAKOVOSTI

20 DOBRIH RAZLOGOV 			
ZA NAKUP 									
INTERNORMOVIH OKEN
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KAZALO

VEČ KOT 24 MILIJONOV PRODANIH OKEN
IN VHODNIH VRAT JASNO KAŽE:
INTERNORM JE SIMBOL
ZA KAKOVOST IN ZAUPANJE.
Ne prepustite se naključju, odločite se za kakovost do zadnje podrobnosti.

Vse govori v prid Internorma.

KAZALO
OKNA IZ 			
UMETNE MASE

Velika razlika

4

Tesnila, zasteklitvene letvice, izvedba s preklopom

6

Kljuke, distančniki, izvedba utorov, okovje

8

Aluminijasta obloga
ALUMINIJASTA			
I-tec zasteklitev
OBLOGA

10

Okna iz lesa in aluminija
OKNA IZ LESA			
Raznovrsten les, stabilnost
IN ALUMINIJA
Toplotna izolacija, kombinacija les/pena/aluminij

13

INTERNORM

100 % izdelano v Avstriji, garancija

16

Narekovalec trendov, panožne inovacije

18

12

14
15

										 INTERNORM
						 VELIKA RAZLIKA SE SKRIVA
KF 410 Okna iz umetne mase in aluminija, zunanja podoba

1.

RAZLOG

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

2.

RAZLOG

Tesnila z dolgo življenjsko so izdelana iz
kakovostnih materialov glede na zahteve in
namen. Črna in svetlo siva tesnila se odlično
prilegajo barvi oken.

3.

RAZLOG

zunaj
siva

znotraj
črna

2-barvna tesnila za čist in negovan videz.

5.

4.

RAZLOG

RAZLOG

Odvisno od debeline stene: profili iz lastne
proizvodnje debeline zunanjih sten 3 mm.
Razlog, da je Internorm razvrščen v najvišji
razred A po EN 12608.
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Harmonija simetrije: pri večkrilnih oknih
je stik zakrit. Linije poskrbijo za lepo in
umirjeno simetrično zunanjo podobo.

VELIKA RAZLIKA

S STRASTJO
V MAJHNIH DETALJIH
7.

RAZLOG

Zasteklitvena letev, ki je pri Internormu
gladko in neopazno integrirana v dizajn
okna, ustvari decentno površino.

8.

RAZLOG

Granulat namesto pene: za brezhibno
tesnjenje profilov okvirja in boljše
U-vrednosti (pri KF 410 in KV 440).

9.

RAZLOG

Kakovostna aluminijasta kljuka je na
voljo brez doplačila in se prilega dizajnu,
ki ste ga izbrali.

6.

10.

RAZLOG

RAZLOG

Vsi zapiralni elementi so pri Internormu
izdelani iz kakovostni materialov in
zaobljeni, saj to omogoča lažje
čiščenje robov.

Skrito okovje in fiksna točka vrtenje sta v
osnovi pomembna za boljše delovanje okna
in tudi za večje obremenitve. Življenjska
doba je pri tem upoštevana.

DETAJLNE REŠITVE, KI PREPRIČAJO
TRI NEPREKINJENA TESNILA

3 neprekinjena tesnila

V primerjavi z 2 tesniloma

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· boljša toplotna in protihrupna zaščita, zato pa manj pretoka zraka
· izjemno tesnjenje ob nalivih – notranjost je zaščitena pred vlago
· vsa tesnila je mogoče zamenjati.

SREDNJE TESNILO NA KRILU

Srednja tesnila pri Internormu niso nameščena na okvir, ampak
na krilo.

V primerjavi s srednjim tesnilom, ki je pogosto
nalepljeno na profil okvirja in tako izpostavljeno
stalnim obremenitvam – ni zaščiteno pred
poškodbami ali obrabo.

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· čiščenju prijazen okvir
· tesnila na krilu, ki so zaščitena pred poškodbami, imajo dolgo življenjsko dobo.
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DETAJLNE REŠITVE, KI PREPRIČAJO

ZASTEKLITVENA LETEV

Zasteklitvena letev se prilega in je poravnana s profilom krila

Vpadljiv videz z zamaknjenimi površinami

VAŠA INTERNORMOVA PREDNOST:

· harmonično oblikovana zasteklitvena letev pri vseh Internormovih dizajnih.

IZVEDBA S PREKLOPOM

Harmonija simetrije

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· simetrična razporeditev preklopov za še več estetike
· zakritje špranje med krili
· ozek prehod za več svetlobe.

V primerjavi z asimetrična izvedbo vogalov

LEPOTA OBLIK

Dizajnerska kljuka iz aluminija

ISO distančnik med stekli

V primerjavi s kljuko iz umetne mase in
distančnikom

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· dizajnerska kljuka iz aluminija brez doplačila za odlično razsežnost in delovanje
· črni ISO distančnik med stekli, decenten in neopazen.

IZVEDBA UTOROV

Zaobljeni zapiralni elementi

V primerjavi z oglatimi zapiralnimi elementi

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· lepota oblik z zaobljenimi prehodi in gladkimi površinami
· zaobljeni zapiralni elementi za enostavno in varno čiščenje.
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DETAJLNE REŠITVE, KI PREPRIČAJO

NOTRANJE OKOVJE

Fiksna točka vrtenja in naleganje okovja po celotni površini

V primerjavi s točkami vrtenja, ki niso fiksne in
kjer se pojavlja obraba (nalaganje umazanije)

VAŠA INTERNORMOVA PREDNOST:

· fiksna točka vrtenja zagotavlja zmanjšano obrabo okovja ter omogoča težja krila 			
in daljšo življenjsko dobo.

OKOVJE

Lepši videz zaradi skritega okovja

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· skrito okovje brez doplačila
· odličen videz ter enostavno in varno čiščenje
· neprekinjeno notranje odbojno tesnilo.

V primerjavi z okovjem, nameščenim na zunanji
strani. Pri zunanjem okovju je tesnilo prekinjeno,
topel zrak tako lahko vdira v notranjost in
povzroča nastanek kondenzata ali zmrzovanje

DOLGOLETNA ZAŠČITA –
INTERNORMOVA ALUMINIJASTA OBLOGA
KF 410 Okna iz umetne mase in aluminija, zunanja stran

11.

RAZLOG

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

12.
RAZLOG

Lepo oblikovani distančniki
ostanejo s svojim ozkim dizajnom
skoraj neopazni, pa vendar
poskrbijo za optimalno izolacijo.

13.
RAZLOG

Vremensko visoko odporna
Internormova aluminijasta
obloga ohranja barve vaših
oken še mnogo let.

14.
RAZLOG

Raznolikost barv – aluminijasta
obloga ponuja širok spekter barv.
Možnost optičnih barvni učinkov,
na primer imitacija lesa.
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DETAJLNE REŠITVE, KI PREPRIČAJO

ODLIČNI DETAJLI

Odlična izvedba kotov

ISO distančniki za stekla

V primerjavi z zamaknjenimi koti in opaznimi
distančniki

VAŠI INTERNORMOVI PREDNOSTI:

· brezhibna izvedba kotov poskrbi za lep videz in dolgoletno zaščito okenskega okvirja
· črni ISO distančnik se nevsiljivo prilega okenskemu dizajnu.

PREMAZ IZ ALUMINIJA

* Vzorec testiran na vremensko
izpostavljeni lokaciji podjetja
Piesslinger, Molln.

Rezultati testiranj so pokazali visoko vremensko odpornost*: tudi
po pribl. 8 letih izpostavljenosti vremenskim vplivom pri Internormu
razlike v primerjavi z novo aluminijasto oblogo skoraj ni.

V primerjavi z vremensko
izpostavljeno površino normalnega
aluminijastega premaza
(vremensko ni visoko odporna).

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· zaradi premaza iz aluminija, ki je zelo odporen proti vremenskim vplivom, ostanejo vaša okna in njihova
barva zaščitena tudi po mnogih letih
· pri oknih iz lesa in aluminija ter oknih iz umetne mase in aluminija je visoko vremensko odporna izvedba
na voljo brez doplačila
· 10-letna garancija na vremensko obstojnost.

I-TEC ZASTEKLITEV –
POPOLNOMA PREMIŠLJENA INOVACIJA
15. LEPLJENA STEKLA
RAZLOG

I-tec zasteklitev

V primerjavi s coklasto izvedbo

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· boljša toplotna izolacija in večja varnost
· boljša protihrupna zaščita
· boljše delovanje in stabilnost predvsem pri težjih krilih.

I-tec Zasteklitev
Veliko okenskih stekel je z okvirjem povezanih le na
nekaj točkah. Internorm pa ponuja I-tec zasteklitev
za serijsko brezhibno pritrditev okrog in okrog.
Prednost te tehnologije je v tem, da je okenski
okvir okrog in okrog zlepljen s steklom. Za boljšo
toplotno izolacijo in protihrupno zaščito, stabilnost,
protivlomno varnost in bistveno boljše delovanje
okna celo življenjsko dobo.
Seveda so z I-tec zasteklitvijo opremljeni vsi
Internormovi okenski sistemi.
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Preostala fuga med steklom in okvirjem
je okrog in okrog zapolnjena z lepilom.
Z namestitvijo steklene ali zaključne
letvice zakrijete fugo z lepilom.

DETAJLNE REŠITVE, KI PREPRIČAJO

INTERNORMOVA OKNA IZ LESA IN
ALUMINIJA – PREMIŠLJENA KAKOVOST
HF 410 Okna iz lesa in aluminija, zunanja podoba, naravni hrast

16.
RAZLOG

farbvielfalt

Raznolikost lesa znotraj za
individualno oblikovanje vašega
bivalnega prostora.

17.

RAZLOG

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

18.
RAZLOG

Enaka toplotna izolativnost
ne glede na vrsto lesa.

19.
RAZLOG

Seveda so vsa okna iz lesa in aluminija opremljena z lepo oblikovanimi
Internormovimi detajli:

· kakovostna aluminijasta kljuka
· zaobljeni zapiralni elementi.

Kombinacija les/pena/aluminij
– odličen trojček.

HF 410 – RAZNOLIKA KOT ŽIVLJENJE
RAZNOLIKOST LESA NA NOTRANJI STRANI

Široka ponudba barv in lesa za okna iz lesa in aluminija ponuja neomejene možnosti.

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· bogate fasetne površine in barve ustvarijo čustvena bivalna okolja
· s trendovskimi barvami postanejo okna pravi dizajnerski elementi
· posebne vrste lesa po privlačnih cenah – tudi pri hrastovih oknih.

NAJVEČJA STABILNOST, VIROM PRIJAZNO, OBSTOJNO

Tanke zlepljene plasti lesa v jedru okna obdelamo z I-tec Core
tehnologijo, ki jo poznamo le pri visoko stabilnih nosilnih
elementih.

V primerjavi s 3 lepljenimi plastmi smreke

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· visoko stabilna okna, obdelana z edinstveno I-tec Core tehnologijo
· odpornost na vlago, visoka nosilnost in dolgotrajna obstojnost oblike.
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DETAJLNE REŠITVE, KI PREPRIČAJO

TOPLOTNA IZOLACIJA

Okno HF 410 dosega z uporabo I-tec Core tehnologijo visoke
vrednosti toplotne izolativnosti ne glede na vrsto lesa

V primerjavi s trdim lesom, kot sta hrast ali
bukev, z visoko toplotno prevodnostjo in
zato bistveno slabšo toplotno izolacijo

VAŠA INTERNORMOVA PREDNOST:

· konstantno visoka U-vrednost pri vsaki izbrani leseni površini do Uw = 0,64 W/m2K

VEZANA OKNA IZ LESA/PENE/ALUMINIJA

Kombinacija lesa/pene in aluminija

V primerjavi s tradicionalnimi okenskimi
sistemi brez termo pene

VAŠE INTERNORMOVE PREDNOSTI:

· les: nosilni gradbeni element za statiko in prijeten interier
· termo pena: izolacija za najboljšo toplotno zaščito in zaščito lesenih elementov pred vlago*
· aluminij: individualne barve, vremenska zaščita.

* Potrjeno s strani IFT-Rosenheim

100-ODSTOTNO IZDELANO V AVSTRIJI.

ŽE 87 LET RAZVIJAMO 				
IN IZDELUJEMO 						
KAKOVOSTNE PROIZVODE 		
100-ODSTOTNO V AVSTRIJI
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GARANCIJE

20. ZAGOTOVLJENO VEČ
RAZLOG

Kot vodilni in največji proizvajalec oken v Evropi se Internorm spogleduje s 87 leti izkušenj na področju oken in vrat ter
določa trende izjemne zanesljivosti in dolge življenjske dobe. To lahko rečemo z gotovostjo.

Garancija

10

·

Na odpornost proti vremenskim vplivom in nenaravne spremembe barve ter nastajanje
razpok na površini belih profilov oken in vrat iz umetne mase, razen razpok na kotnih spojih.

·

Na odpornost proti vremenskim vplivom in nenaravne spremembe barve ter nastajanje
razpok na notranjih površinah profilov oken in vrat iz umetne mase, ki so prevlečene s
folijo, razen razpok na kotnih spojih.

·

Na odpornost proti vremenskim vplivom in nenaravne spremembe barve ter nastajanje
razpok na površini eloksiranih ali prašno lakiranih profilov oken in vrat iz aluminija.

·

Na orositev med stekli pri izolacijskih steklih.

·

Na delovanje povezave med lesom, toplotnoizolacijsko peno in aluminijastim profilom pri
vseh okenskih sistemih iz lesa in aluminija podjetja Internorm ob upoštevanju smernic za
montažo in vzdrževanje podjetja Internorm.

·

Na lepljenje in tesnjenje izolacijskih stekel z okenskimi profili pri vseh okenskih sistemih
iz lesa in aluminija podjetja Internorm ob upoštevanju smernic za montažo in vzdrževanje
podjetja Internorm.

·

Na lepljenje vseh letvic.

·

Proti koroziji pri kljukah za vhodna vrata, prevlečenih s PVD-jem, če ni nobenih mehanskih
poškodb.

·

Na odpornost proti vremenskim vplivom in nenaravnim spremembam barve in proti
nastajanju razpok na površini polnila vrat. Če se površina spremeni zaradi umazanije,
garancija ne velja.

LET

Garancija

5
LET

Garancija

3

·

Na odpornost proti vremenskim vplivom in nenaravne spremembe barve ter nastajanje
razpok na površini profilov rolet iz umetne mase.

·

Na odpornost proti vremenskim vplivom in nenaravne spremembe barve ter nastajanje
razpok na površini eloksiranih ali prašno lakiranih profilov rolet in žaluzij iz aluminija.

·

Na delovanje okovja oken oz. vrat ob upoštevanju smernic za montažo in vzdrževanje
podjetja Internorm.

LETA

Jamstvo

30
LET

Poleg tega podjetje Internorm jamči, da lahko naši strokovnjaki izdelke Internorm
vedno znova popravijo (tudi z neoriginalnimi deli), tako da omogočijo oz. ohranijo
njihovo delovanje za dobo 30 let.
To velja le pod pogojem, da konstrukcija okvirja (= okvir in krilo) ni poškodovana.
30-letni rok začne teči od datuma proizvodnje. Te storitve oz. materiali, delovni čas itd.,
ki so potrebni za ohranjanje funkcionalnosti, se zaračunavajo po veljavnem ceniku.

GARANICIJE/IZVLEČEK:
Celotno besedilo o določbah garancije, točne pogoje garancije in navodila o tem, kaj storiti v garancijskem primeru, najdete v priročniku Nega, vzdrževanje in garancija podjetja Internorm. Ta
priročnik dobite ob dostavi Internormovih izdelkov. Poleg tega je na voljo pri vsakem [1st] window partnerju podjetja Internorm.

INTERNORM – REVOLUCIONARNE
PANOŽNE INOVACIJE

Prva proizvodnja oken iz
umetne mase v Avstriji.

Lastna ekstruzija –
stalne inovacije ne glede
na dobavitelja profilov.

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

Prva okna iz umetne mase
z barvno aluminijasto
oblogo.

1966

1979

1979

1979

Prva okna iz umetne mase
brez vsebnosti svinca.

Revolucionarni sistem oken
iz umetne mase TREND
s Softline dizajnom
zaznamuje panogo.

Prva aluminijasta vhodna
vrata z izoliranim jedrom iz
pene.

Prvo okno iz lesa in
aluminija z visoko toplotno
izolativno termo peno.

1994

1994

1998

2001

Visoko toplotno izolativen
sistem oken in vrat
z zahtevnim dizajnom.

Revolucionarni sistem oken
z I-tec zaklepanjem
in dodatnim I-tec
prezračevanjem.

I-tec Zaklepanje

I-tec Prezračevanje

Prvo popolnoma
integrirano zaklepanje.

Prvi popolnoma integrirani
prezračevalnik z
izmenjevalnikom toplote.

2011

2012

2012

2012
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NAREKOVALEC TRENDOV

Lastna proizvodnja izolirnega stekla – fleksibilnost,
znanje na področju
izolacijskih stekel.

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

Prva premazana
zasteklitev kot
serijska izvedba.

Preoblikovanje prodaje
v specializirano prodajo
– nobene direktne prodaje
več! Edinstveno v tej panogi.

1984

1986

1988

1991

®

Technology

Prvo skrito okovje kot
serijska izvedba.

Prvo brezhibno okrog in
okrog lepljeno steklo s
krilom.

Prva posebna obloga
SOLAR+ za najboljšo
energetsko učinkovitost in
solarne dobičke.

Površinsko izravnan
dizajn oken.

2001

2002

2009

2010

Prve fotovoltaične žaluzije
v vezanih oknih.

SmartWindow, pametno
upravljanje objektov.

Brezhibno vstavljeni
granulat za občutno
boljšo toplotno izolacijo.

Lepljene lesene plasti v
jedru okna poskrbijo za
večjo stabilnost in trdnost.

2012

2014

2015

2016

I-tec Senčenje

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
Jasa, d.o.o.
SI-6000 Koper · Bertoki, Sermin 72
www.jasakoper.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o.
SI-4000 Kranj · Predoslje 72
www.mizarstvo-gorjanc.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o. · PE Nova Gorica
SI-5000 Nova Gorica · Vipavska cesta 5
www.mizarstvo-gorjanc.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o. · PE Novo mesto
SI-8000 Novo mesto · Kolodvorska ulica 4
www.mizarstvo-gorjanc.si
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Vomi inženiring d.o.o.
SI-1000 Ljubljana · Tbilisijska ulica 57
www.vomi.si
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Vomi inženiring d.o.o. · PE Maribor
SI-2000 Maribor · Ljubljanska ulica 91
www.vomi.si

Exportprospekt
Prospekt za izvoz

Tocom d.o.o.
SI-1000 Ljubljana · Šmartinska cesta 106
www.tocom.si
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