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20 miliónov predaných
predaný okien a dverí
Internorm – meradlo spoľahlivosti
ľahlivosti a líder inovácií
Internorm oslavuje: v polovici júla 2012 dosiahla popredná značka
ka okien v Európe rekord:
20 miliónov predných okien a dverí! Úspešný rodinný podnik s viac ako 1.850 zamestzames
nancami sa naďalej uberá správnym kurzom. S novými výrobnými linkami v pobočkách
Traun a Lannach stúpne denná kapacita výroby do konca roku 2012 zo 4.000 na 4.500
jednotiek.
Klinger: „20 miliónov preda-

13. júl 2012 je v kalendári poprednej
ej značky
znač okien v Európe

ných okien a dverí hovoria

vyznačený na červeno: Je to deň, kedy sa vyrobilo 20-

jasnou rečou: Internorm sta-

miliónte okno. „Jubileum,
Jubileum, na ktoré sme veľmi
veľ hrdí“, teší sa

via na kvalite a dôvere.“

Internorm- spoluvlastník a člen
len predstavenstva Christian Klinger. „20 miliónov predaných okien a dverí hovoria jasnou rer
čou: Internorm stavia na kvalite a dôvere.. To ukazuje, že zameranie našej filozofie na vysokokvalitné výrobky, dôslednú
inovatívnu ofenzívu a cielené budovanie nášho trhu a siete
našich obchodných partnerov,, poukazuje na správny smer.
Týmto tempom budeme pokračovať.“
Internorm vyrába ročne viac ako 900.000 okenných a dverných jednotiek v troch výrobných pobočkách
čkách Traun, Sarleinsbach a Lannach. To zodpovedá dennému množstvu výroby
4.000 jednotiek. Do konca roku 2012 má toto množstvo
vzrásť o 7 %, čím bude produkovaná ročná
čná kapacita cca
960.000 jednotiek. Okrem budovania obchodných trhov investuje Internorm výrazne v oblasti výroby a noviniek: Na pobočke v Traune bola spustená dodatočná
ná výrobná linka pre nový
plastový okenný systém KF 500, v štajerskej pobočke
pobo
Lannach zvýši centrum na obrábanie dreva dennú výrobnú kapakap
citu z 800 na 1.000 jednotiek drevo/hliníkových okien. V Lannachu
u vznikne okrem toho výrobná linka pre drevo/hliníkové
zdvižno-posuvné
posuvné dvere ako aj výrobná linka pre malé série,
kde bude možné uspokojiť špeciálne požiadavky architektov.
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Plastovo/hliníkové okenné

V predchádzajúcich
redchádzajúcich ôsmich rokoch investoval Internorm viac

systémy v kurze

ako 180 miliónov Euro do produktových noviniek, výrobných
technológií a výstavby pobočiek. V rovnakom čase sa zvýšil
počet zamestnancov z 1.496 (2005) na aktuálne viac ako
1.850. „Záujem o výrobky s vysokou
ysokou kvalitou stále rastie –
s našou novou generáciou vysoko tepelnoizolačných
tepelnoizola
a zároveň dizajnových okien a dverí ponúkame zákazníkom
s vysokými nárokmi taký výber, ktorý je na európskom trhu
okien jedinečný“, informuje Klinger.

Internorm – Európska značka
čka

Internorm je najväčšia medzinárodne činná značka
zna
okien

okien č. 1

v Európe a zamestnáva viac ako 1.850 pracovníkov. 20 miliónov okenných jednotiek – 100 percent „Made in Austria“ –
opustilo doteraz výrobné závody v Traune
e, Sarleinsbachu a
Lannachu. Od zrodenia plastových okien až po dnešné HighTech- a High-Design- inovácie určuje Internorm celoeurópske
kritéria. Spoločne s viac ako 1.250 obchodnými partnermi v
20 krajinách buduje firma naďalej
alej svoju poprednú pozíciu na
trhu v Európe. K palete
ete výrobkov patria okrem okenných
a dverných systémov aj systémy na ochranu proti slnku
a hmyzu.

Obrazový materiál

13. júla 2012 bolo vo výrobnom závode
v Traune vyrobené 20-miliónte
20
okno.
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Internorm predkladal okennej branži smer určujúce novinky ako na bežiacom
bežia
páse.

Mag. Christian Klinger, InternormInternorm hovorca firmy
a spoluvlastník: „Miliónta
Miliónta dôvera, ktorá bola
doposiaľ Internormu preukázaná, je pre nás
nielen veľkou motiváciou, ale aj záväzok k ešte
väčšej
šej zodpovednosti.“
zodpovednosti.
Foto: Internorm

Pre bližšie informácie kontaktujte prosím:
prosím
Kontakt

Tlačový kontakt

Internorm International GmbH
Mag. Christian Klinger,
Vorstand und Unternehmenssprecher
Ganglgutstraße 131
4050 Traun
Tel.: +43 7229 770-0
Fax: +43 7229 770-3025
christian.klinger@internorm.com

Plenos – Agentur für Kommunikation
Mag. Ursula Wirth
Mag. Florian Emminger
Paracelsusstraße 4
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 620242-34
Fax: +43 662 620242-20
florian.emminger@plenos.at
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