
RIEŠENIA DETAILOV,  
KTORÉ PRESVEDČIA

20 dobrých dôvodov  
pre vynikajúcu kvalitu od Internorm



VIAC AKO 23 MILIÓNOV PREDANÝCH  
OKIEN A VCHODOVÝCH DVIER  

HOVORIA JASNOU REČOU:  
INTERNORM JE ZNAKOM KVALITY A DÔVERY.

Nenechávajte nič na náhodu, rozhodnite sa pre kvalitu až do posledného detailu.

Všetko hovorí za Internorm.

2 I 3

OBSAH

HLINÍKOVÝ  
KRYT

DREVO- 
HLINÍKOVÉ  
OKNÁ

INTERNORM

PLASTOVÉ  
OKNÁ

OBSAH

Veľký rozdiel 4

Tesnenia, zasklievacia lišta, štulpové vyhotovenie 6 

Kľučky, dištančný rámik, drážka okna, kovanie 8

 

Hliníkový kryt 10 

I-tec Zasklenie 12

 

Drevo-hliníkové okná 13  

Rozmanitosť dreva, stabilita 14 

Tepelná izolácia, spojenie drevo/pena/hliník 15 

 

100% Made in Austria, záruky 16 

Trendsetter, inovácie v odbore 18 

PRÍRUČKA KVALITY 

20 DOBRÝCH DÔVODOV 
PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE 
OKNÁ INTERNORM



1

4 I 5

7

82

4

9

1065

3

Zasklievacia lišta, ktorú Internorm hladko a 
nenápadne začlení do dizajnu okna, zabez-
pečuje decentný povrch.

      INTERNORM Z VÁŠNE 
VEĽKÝ ROZDIEL SA NACHÁDZA V MALÝCH DETAILOCH

Kvalitná hliníkové kľučka sa dodáva bez 
príplatku podľa Vami zvoleného dizajnu.

Skryté kovanie a fixný otočný bod sú ele-
mentárne dôležité pre lepšiu funkciu, vyššiu 
nosnosť a tým aj dlhú životnosť.

Všetky uzamykacie časti sa v spo-
ločnosti Internorm vyrábajú z kvalitných 
materiálov a so zaoblenými hranami kvôli 
jednoduchému čisteniu.

KF 410 Plast-hliníkové okno, vnútorný pohľad

Granulát miesto peny: pre úplnú izoláciu 
rámových profilov a zlepšenie U-hodnoty 
(pri profiloch KF 410 a KV 440).

Tesnenie s dlhodobou životnosťou sa 
vyrábajú z kvalitných materiálov podľa účelu 
použitia. Čierne alebo bledo šedé tesnenia 
sa perfektne prispôsobia farbe okna.

3 celoobvodové tesnenia sa dodávajú 
bez príplatku a zabraňujú vniknutiu vody 
a zvuku.

Na hrúbke steny záleží: profily vlastnej produk-
cie majú vonkajšiu hrúbku steny 3 mm. Preto je 
Internorm podľa EN12608 zaradený do najvyššej 
triedy A.

2-farebné tesnenia ponúkajú čistý a 
estetický vzhľad

zvnútra  
čiernezvonku   

šedé

VEĽKÝ ROZDIEL

Harmonická symetria: pri viackríd-
lových oknách je špára zakrytá. Línie 
zabezpečujú pekný a nerušene pôsobia-
ci symetrický vzhľad.
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Pre porovnanie: stredové tesnenia sa často lepí do 

profilu rámu a neustále sú vystavené zaťaženiu – 

bez ochrany pred poškodením a opotrebovaním.

Pre porovnanie: asymetrické vyhotovenie rohov

RIEŠENIA DETAILOV, KTORÉ PRESVEDČIA

Internorm stredové tesnenia nie sú pripevnené na ráme, ale na 

krídle.

Harmonická symetria

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Zlepšená tepelná a zvuková izolácia, tým menej prievanu 

· Vysoká tesnosť voči hnanému dažďu – ochrana interiéru pred vlhkosťou

· Všetky tesnenia sú vymeniteľné 

VAŠA INTERNORM-VÝHODA

· Zasklievacia lišta je harmonicky zladená s každým Internorm dizajnovým 
štýlom

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Jednoduché čistenie rámu

· Dlhá životnosť tesnenia na krídle, chránené pred poškodením

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Symetrické zoradenie v oblasti štulpu pre krajší dizajn

· Prekrytie štrbiny medzi krídlami

· Užšia oblasť štulpu pre viac svetla

3 celoobvodové tesnenia Zasklievacia lišta je harmonicky a bez presahu zasadená v profile 

krídla

pre porovnanie: 2 tesnenia Pre porovnanie: plošne odsadený nápadný 

vzhľad

TRI CELOOBVODOVÉ TESNENIA ZASKLIEVACIA LIŠTA

STREDOVÉ TESNENIE NA KRÍDLE ŠTULPOVÉ VYHOTOVENIE



Pre porovnanie: hranaté uzamykacie časti kovania Pre porovnanie: viditeľné časti kovania. Pri viditeľnom-priz-

nanom kovaní je dorazové tesnenie prerušené - môže dôjsť 

k prenikaniu teplého vzduchu a spôsobiť kondenzát alebo 

námrazu

Zaoblené uzamykacie časti kovania Čistý vzhľad vďaka skrytému kovaniu

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Dizajnová kľučka z hliníka bez príplatku pre perfektný vzhľad a funkciu

· Čierny ISO-dištančný rámik - decentný a nenápadný

VAŠA INTERNORM-VÝHODA

· Stabilný bod otáčania pre minimálne opotrebovanie a vyššiu hmotnosť krídla ako aj dlhšiu životnosť.

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Dizajnový vzhľad vďaka zaobleným prechodom a hladkým plochám

· Zaoblené uzamykacie časti kovania zabezpečujú jednoduché a bezpečné čistenie

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Skryté kovanie bez príplatku

· Perfektný vzhľad ako aj jednoduché a bezpečné čistenie

· Bez prerušenia vnútorného dorazového tesnenia

Dizajnová kľučka z hliníka Stabilný bod otáčania a veľkoplošná základňa kovaniaPre porovnanie: plastová kľučka a dištančný 

rámik

Pre porovnanie: pri nestabilnom bode otáčania vzni-

kajú silné znaky opotrebovania a odierania (usádzanie 

špiny).

DIZAJN TVAROV VNÚTORNÉ KOVANIE

VYHOTOVENIE DRÁŽKY OKNA KOVANIE

ISO-dištančný rámik

RIEŠENIA DETAILOV, KTORÉ PRESVEDČIA
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Perfektné vyhotovenie rohov ISO-dištančný rámik

KF 410 plast-hliníkové zdvojené okno, vonkajší pohľad

DLHOROČNÁ OCHRANA – 
HLINÍKOVÝ KRYT OD INTERNORMU

Vyhotovenie rohov umožňuje 
rozpoznať kvalitné spracovanie a 
perfekcionizmus až do detailu.

12

Dizajnový dištančný rámik je 
vďaka čistému dizajnu takmer 
nespozorovateľný, zabezpečuje 
však optimálnu izoláciu.

13

Vysoko odolná povrchová úpra-
va hliníka od Internormu zachová 
dlhé roky farbu Vašich okien.

Rozmanitosť farieb – hliníkový kryt 
ponúka široké spektrum farieb. Možné 
sú aj efekty vzhľadu, ako napr. imitácia 
štruktúry dreva.

Pre porovnanie: zvetraný povrch  

u bežného hliníkového povrchu 

(bez vysokej odolnosti).

Test* odolnosti voči počasiu: aj po cca. 8 rokoch zvetrávania 

sotva vidíte rozdiel v priamom porovnaní s novým Internorm 

hliníkovým krytom.

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Bezchybné vyhotovenie rohov zabezpečuje pekný vzhľad a dlhodobú ochranu rámu okna

· Čierny ISO-dištančný rámik nenápadne zapadá do dizajnu okna

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Vďaka hliníkovej povrchovej úprave vysoko odolnej voči poveternostným vplyvom bude ochrana a farba 
Vášho okna dlhodobo zachovaná

· Pri drevo/hliníkových a plast/hliníkových oknách je toto vysoko odolné vyhotovenie voči poveternostným 
vplyvom bez príplatku

· 10 rokov záruka na stálosť voči poveternostným vplyvom

PERFEKTNÉ DETAILY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKA

Pre porovnanie: spojenie rohov a nápadný dištančný rámik

* Vzorky testované na 
poveternostné vplyvy, firma 
Piesslinger, Molln.
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Rozmanitosť drevín z interiéru 
pre individuálne stvárnenie Vášho 
domova.

Stabilné jadro – neprekonateľná 
vysoká pevnosť vďaka jedinečnej 
technológii I-tec Core.

INTERNORM DREVO-HLINÍKOVÉ OKNÁ –  
PREMYSLENÁ KVALITA

Rovnako vysoká tepelná izolá-
cia nezávisle od použitia dreviny.

Mnohé firmy spájajú tabule skla iba v niekoľkých bo-

doch. Internorm používa FIX-O-ROUND® technológiu 

za účelom dosiahnutia dokonalej celoobvodovej fixácie 

– sériovo.

Výhoda tejto technológie spočíva v celoobvodovom spo-

jení okenného rámu so sklenou tabuľou. Tým sa výrazne 

zlepšuje stabilita, tepelná a zvuková izolácia, bezpeč-

nosť voči vlámaniu a funkčnosť okna počas celej svojej 

životnosti.

Samozrejme aj drevo-hliníkové okná HF 410 ponú-

kajú sériovo I-tec Zasklenie s FIX-O-ROUND® tech-

nológiou.

Vzniknutá medzera medzi sklom a rámom sa  

po obvode vyplní lepidlom.

Montážou zasklievacej lišty alebo krycej lišty sa 

prekryje medzera vyplnená lepidlom.

Samozrejme sú tiež všetky drevo-hliníkové okná vybavené tvarovo elegantnými 

Internorm detailmi:

· kvalitná hliníková kľučka

· zaoblené uzamykacie časti

19

RIEŠENIA DETAILOV, KTORÉ PRESVEDČIA
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FIX-O-ROUND® –  
KOMPLETNE PREMYSLENÁ INOVÁCIA

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Zlepšená tepelná izolácia a bezpečnosť

· Zlepšená zvuková izolácia

· Zlepšená funkcia a stabilita predovšetkým pri vysokej váhe krídla 

I-tec Zasklenie Pre porovnanie: vypodloženie

farbvielfalt

VLEPOVANÉ TABULE SKLA
HF 410  Drevo-hliníkové okno, vnútorný pohľad, vyhotovenie dub prírodný

16

17

18

Spojenie drevo/pena/hliník – 

perfektné trio.



14 I 15

RIEŠENIA DETAILOV, KTORÉ PRESVEDČIA

Pre porovnanie: lepený 3-vrstvový smrek Pre porovnanie: Tradičný okenný systém 

bez thermopeny.

HF 410 – ROZMANITÉ AKO ŽIVOT

Pomocou technológie I-tec Core vytvárame jadro okna z 

tenkých drevených lamiel, ktoré sú známe z vysoko stabilných 

strešných nosníkov. 

Spojenie materiálov drevo/pena/hliník

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Členitý povrch a farby vytvára emocionálny priestor na bývanie

· Použitím trendových farieb sa okná stávajú dizajnovým prvkom

· Špeciálne dreviny v atraktívnom pomere cena-kvalita – aj pri dubových oknách

VAŠA INTERNORM-VÝHODA

· Konštantne vysoká U-hodnota u každého zvoleného dreveného povrchu až do  Uw = 0,64 W/m2K

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Okno s vysokou stabilitou vďaka jedinečnej I-tec Core technológii

· Odolnosť voči vlhkosti, zvýšená nosnosť a dlhodobá tvarová stálosť.

VAŠE INTERNORM-VÝHODY

· Drevo: Staticky nosný konštrukčný prvok a príjemný vzhľad z interiéru

· Thermopena: Izolácia pre najlepšiu tepelnú izoláciu a ochranu drevených častí pred vlhkosťou*

· Hliník: Individuálna farebná povrchová úprava, ochrana pred počasím

Široká ponuka farieb a drevín drevo-hliníkového okna ponúka nespočetné možnosti stvárnenia. Vďaka použitiu I-tec technológie dosahuje HF 410 nezávisle od 

druhu dreva vysoké hodnoty tepelnej izolácie.

Pre porovnanie: Tvrdé dreviny ako dub alebo buk 

majú vysokú tepelnú vodivosť a tým majú výrazne 

horšiu tepelnú izoláciu. 

VEĽKÝ VÝBER DREVÍN ZVNÚTRA TEPELNÁ IZOLÁCIA

MAXIMÁLNA STABILITA, EKOLOGICKÉ PREVEDENIE, TRVÁCNOSŤ KOMBINÁCIA DREVO / PENA / HLINÍK

* Potvrdzuje IFT-Rosenheim
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20 GARANTUJE VIAC

ZÁRUKY

Internorm ako jeden z vedúcich a najväčších medzinárodných výrobcov okien v Európe má za sebou viac ako 85 rokov 

skúseností v smer určujúcich riešeniach okien a dverí výnimočnej spoľahlivosti a životnosti. To Vám môžeme garantovať.

ZÁRUKY/VÝŇATOK:

Plné znenie našich záručných podmienok, presné podmienky a postupy pri uplatňovaní záruky nájdete v našej brožúrke Internorm príručka / Návod na použitie, ošetrovanie, údržba a záruky. 

Túto príručku obdržíte s dodaním Vašich Internorm výrobkov. Okrem toho môžete príručku získať u každého Internorm [1st] window partnera.  

Záruka · Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu bielych 
plastových okien a dverí, vynímajúc rohové spoje.

· Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín vnútorných plasto-
vých fóliovaných povrchov okien a dverí, vynímajúc rohové spoje.

· Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu eloxo-
vaných alebo práškovou metódou upravovaných profilov okien a dverí z hliníka.

· Proti zaroseniu medzi tabuľami izolačných skiel.

· Na funkciu profilov spojených materiálov dreva, thermopeny a hliníku u všetkých 
Internorm drevo/hliníkových okien za predpokladu dodržania Internorm smerníc 
platných pre montáž a údržbu.

· Na funkciu lepenia a tesnenia izolačných skiel s profilmi okien pri všetkých Inter-
norm drevo/hliníkových okenných systémoch za predpokladu dodržania Inter-
norm smerníc platných pre montáž a údržbu.

· Na trvácnosť nalepených priečok.

Záruka · Proti korózii kľučiek vchodových dverí s povrchovou úpravou PVD, pokiaľ nevy-
kazujú známky mechanického poškodenia. 

· Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu výplní 
dverí. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu povrchu spôsobené znečistením.

Záruka · Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu profilov 
roliet z plastu. 

· Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu eloxo-
vaných alebo práškovou metódou upravovaných profilov roliet a žalúzií z hliníka. 

· Na funkciu kovania okien a dverí za predpokladu dodržania Internorm smerníc 
platných pre montáž a údržbu.

Zábezpeka Okrem toho Internorm zabezpečuje, že Internorm výrobky môžu byť prostredníct-
vom našich odborníkov opakovane udržiavané (pôvodne diely nie sú záväzné), 
aby sa zachovala ich plná funkčnosť po dobu 30 rokov. Toto však za predpokladu, 
že rámová konštrukcia ( = rám a krídlo) nevykazuje žiadne poškodenia. 30-ročná 
lehota začína plynúť dátumom výroby produktu. Potrebné výkony na udržiavanie 
funkčnej spôsobilosti príp. potrebných materiálov, servisných hodín atď. sú fakturo-
vané podľa aktuálnych nákladových sadzieb.

5
ROKOV

10
ROKOV

3
ROKY

30
ROKOV

100% MADE IN AUSTRIA. 

UŽ VIAC AKO 85 ROKOV  
VYVÍJAME A VYRÁBAME  
NAŠE KVALITNÉ PRODUKTY  
 100% V RAKÚSKU



Prvé plne integrované 
uzamykanie

Prvé plne integrované 
vetranie s výmenníkom 
tepla

SmartWindow inteligentné 
riadenie budov

Prvé fotovoltaické žalúzie 
v zdvojenom okne

Granulát, ktorý vypĺňa bez 
medzier duté komory výraz-
ne zlepšuje tepelnú izoláciu.

Lepené drevené lamely  
v jadre okna zlepšujú  
stabilitu a tuhosť.

18 I 19

INTERNORM – REVOLUČNÉ INOVÁCIE 
 V OBLASTI OKIEN A DVIER

TRENDSETTER

Vlastná extrúzia –  
samostatné inovácie  
nezávislé od dodávateľov 
profilov

Prvý výrobca plastových 
okien v Rakúsku

Okno s 3 tesneniami:  
Internorm 3 – 3 sklá,  
3 tesnenia!

Prvé plastové okno  
s farebným hliníkovým 
predsadeným krytom

Zdvojené okná  
s integrovanou tieniacou 
technikou resp.4-násobná 
ochrana v jednom okne

Vlastná výroba izolačných 
skiel – viac flexibility,  
know-how v oblasti  
izolačných skiel

Prvé pokovené sklo ako 
sériové zasklenie

Reorganizácia predaja 
na sieť obchodných pre-
dajcov – už žiadny priamy 
predaj! Jedinečný v branži

1966 1979 1979 1979 1984 1986 1988 1991

Technology 

®

Revolučný systém  
plastových okien TREND  
v Softline- dizajne  
ovplyvňuje trh

Prvé bezolovnaté plastové 
okno

Prvé hliníkové vchodové 
dvere s vyplneným  
izolačným jadrom

Prvé drevo-hliníkové okno  
s vysoko tepelnoizolačnou   
thermopenou

Prvá dokonalá celoob-
vodová fixácia lepením  
tabule skla s krídlom

Prvé úplne skryté kovanie 
ako sériové vyhotovenie

Prvé špeciálne pokovenie 
SOLAR+ pre lepšiu ener-
getickú bilanciu a solárne 
zisky

Plošne lícujúci dizajn 
okna

1994 1994 1998 2001 2001 2002 2009 2010

Revolučný systém okien  
s I-tec Uzamykaním a  
s možnosťou I-tec Vetrania

Vysoko tepelnoizolačný 
systém okien a dverí  
s vysokým nárokom na 
dizajn

2011 2012 2012 2012 2012 2014 2015 2016
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www.internorm.com

Obchodná pobočka
Internorm s.r.o.

SK 821 04 Bratislava 
Galvaniho 15B
Tel.: +421 2 43 63 27 82
E-Mail: office@internorm-okna.sk 
www.internorm-okna.sk


