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Nové vysoko tepelnoizolačné dizajnové hliníkové vchodové dvere  
Inovácie dverí 2011 – optimálne pre termickú sanáciu budov a novostavby  

S novou hliníkovou sériou dverí THERMO PORTAL Internorm dokazuje svoju kompeten-

ciu v oblasti tepelnej izolácie, rozmanitosti dizajnu a bezpečnosti. Zladením sveta dizajnu 

a farieb poprednou európskou značkou okien, THERMO PORTAL perfektne dopĺňa ponu-

ku Internorm okien. Pokovené 4-ité zasklenie, 3-komorový profil rámu alebo sériovo 5-

bodové uzamykanie sú len niektoré z ich technických detailov. THERMO PORTAL sa rov-

nako  hodí pre termicky renovované budovy ako aj pre novostavby. Tieto nové Internorm 

vchodové dvere sa vyrábajú v sídle firmy Internorm v Traune, v Rakúsku a dostupné sú 

od septembra 2011.  

Puristický dizajn pre vysoko 

individuálny priestor na voľné 

stvárnenie  

„S THERMO PORTAL sme vytvorili perfektný doplnok 

k našim okenným systémom – nielen z optického hľadiska, 

ale aj vo všetkých smeroch tepelnej izolácie a bezpečnosti“, 

hovorí Christian Klinger, konateľ spoločnosti Internorm. 

Pri novej série vchodových dverí stavia Internorm na puristic-

ký, redukovaný dizajn, ako označuje p.Klinger: „Tým sa zvy-

šuje možnosť individuálneho stvárnenia pre zákazníka.“ V 

štyroch rozdielnych základných modeloch podľa vyhotovenia 

ponúkame na výber množstvo dverí. Mnohé varianty farieb, 

skla, bočných svetlíkov a kľučiek zvyšuje výber stvárnenia pre 

zákazníka. A k tomu ešte: Dizajn rastie s dverami! „ Vchodové 

dvere dosahujú stále väčšie rozmery a preto pri THERMO 

PORTAL dizajnové prvky v platni dverí zodpovedajúco pri-

spôsobíme. To znamená, že pri väčšom vyhotovení sú tieto  

dvere vytvorené s dodatočnými dizajnovými prvkami ako 

sklené výrezy, ozdobné drážky, antikorové lizény atď.,“  in-

formuje Johann Gollner, ktorý okrem iného pracuje ako dizaj-

nér na dizajne THERMO PORTAL a na dizajn kladie v spo-

ločnosti vysoké nároky. Osobitý Highlight je kľučka dverí 

„VD21“ stvárnená slávnou dizajnérkou Zaha Hadid.  
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Vysoká tepelná izolácia 

a stabilita klímy 

Vynikajúce tepelnoizolačné hodnoty dvier THERMO PORTAL 

(najlepšia hodnota Ud = 0,84 W/m2K pri CE- normovanej mie-

re 1230 x 2180 mm) zabezpečuje kombinácia z pokoveného, 

plynom naplneného 4-skla s 82 mm celkovou hrúbkou, dvoj-

dielnej 90 mm hrubej platne dverí a 3-komorovým profilom 

rámu s 35 mm polyamidovými výstuhami a penovým izolač-

ným jadrom. K tomu ešte špeciálne 3-itá stavba tesnenia 

s nadštandardným, vysokokvalitným, elastickým silikónovým 

tesnením.  3-komorový prah s prerušeným tepelným mostom 

je ideálny aj na použitie pri rekonštrukciách. Špeciálna dila-

tačná vložka v krídle dverí zabezpečuje vysokú odolnosť aj pri 

extrémnych poveternostných podmienkach.    

Bezpečnosť sériovo  Okrem vonkajšej hliníkovej vrstvy a dvoch medzivrstiev sú 

dvere sériovo zabezpečené 5-bodovým uzamykaním – po-

zostávajúceho z hlavného uzáveru, dvoch oceľových zápa-

diek a dvoch kyvných závor.  

A môže to byť ešte pohodlnejšie: uzamykanie je možné zís-

kať v čiastočne motorickej alebo plno motorickej verzii. Dvere 

je možné otvoriť pohodlne zvnútra kľučkou alebo tlačidlom, 

zvonku pomocou skenera odtlačku prsta, diaľkovým ovlá-

daním alebo transponderom. Otváranie dverí pomocou kľúča 

zvonku alebo zvnútra je vždy možné – aj pri výpade elektriny.   

Dostupné od septembra  „THERMO PORTAL je novinkou dvier roku 2011“, hrdo infor-

muje Christian Klinger, konateľ firmy o najnovších novinkách 

vo vývoji firmy Internorm. Sídlo v Traune, v Rakúsku produku-

je THERMO PORTAL od 1. septembra 2011 na európskych 

obchodných partnerov. 

 Európska značka okien č. 1 

oslávila 80. výročie  

Internorm oslavuje v roku 2011 svoje 80. narodeniny. V roku 

1931 založil Eduard Klinger Senior svoju jednočlennú zámoč-

nícku dielňu – dnes je tento 100 percentne rodinný podnik 

najväčšou medzinárodne činnou značkou okien v Európe 

a zamestnáva viac ako 1.800 pracovníkov. Viac ako 19 milió-

nov okenných jednotiek – 100 percent „made in Austria“ – 
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opustilo doteraz tri výrobné závody v rakúskych mestách 

Traun, Sarleinsbach a Lannach. V jubilejnom roku 2011 pod-

nik investoval 29 miliónov Euro do inovácií a nových výrob-

ných technológií. Spoločne s viac ako 1.250 obchodnými 

partnermi v 20 krajinách buduje Internorm naďalej svoju po-

prednú pozíciu na trhu v Európe. 

 
Foto 

 

Pokované, plynom plnené 4-sklo, dvojité krídlo 

dvier a špeciálne 3-ité silikónové tesnenie hliní-

kových vchodových dverí  THERMO PORTAL 

zabezpečujú vynikajúce tepelnoizolačné hodno-

ty.  (Najlepšia hodnota Ud = 0,84 W/m
2
K pri  

CE- normovanej miere 1230 x 2180 mm). 

  

So štyrmi radami modelov ponúka hliníková 

séria dverí THERMO PORTAL veľký výber. 

Napríklad modely: InternormP101-1 (vľavo 

hore), InternormP202-3 (vpravo hore), Inter-

normP302-3 (vľavo dolu) alebo InternormP405-

1 (vpravo dolu).  
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Dizajn rastie s dvermi – pri väčšom vyhotovení 

dverí THERMO PORTAL získate dodatočné 

dizajnové elementy ako sklené výrezy, ozdobné 

drážky, antikorové lizény atď.  

   

Pre sériu dverí THERMO PORTAL Internorm 

ponúka množstvo rozličných kľučiek a úchytiek. 

Napríklad: horná rada zľava:  InternormSG11, 

InternormSG12, InternormSG13; dolné rada: 

InternormGD15, InternormPD21, Inter-

normVD20. 

   

 

Dizajn-Highlight: Slávna dizajnérka Zaha Hadid 

vytvorila exkluzívne pre Internorm kľučku dvier 

„VD21“. 

  

„THERMO PORTAL sú novinkou roku 2011. 

S nimi sa nachádzame v pulze času“, hovorí 

Mag. Christian Klinger, konateľ a hovorca spo-

ločnosti. 

Foto: Internorm  

 
Pre bližšie informácie kontaktujte prosím:  office@internorm-okna.sk   
 

Kontakt 

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

Pressekontakt 

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

 
 

mailto:office@internorm-okna.sk

