
OKNÁ DVERE 
Riešenia pre nízkoenergetické a 

pasívne bývanie
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Internorm so svojimi viac ako 20 miliónmi vyrobených 

okenných jednotiek je najväčšou európskou značkou 

okien. Internom nie je len líder v odbore, ale aj v oblasti 

kompetencii – na základe bohatých skúseností od  

svojho založenia v roku 1931.

Ako pionier v odbore bol Internorm prvým vlastníkom 

licencie pre riešenia plastových okien v Rakúsku.  

Podnikateľský rozhľad, technologické know-how 

a jemnocit v dizajne smerujú permanentne k špičkovým 

výkonom. Ako jediná značka okien v Európe s takmer 

všetkými produktami certifikovanými pre pasívne domy 

predstavuje Internorm jedinečnú spôsobilosť pre ener-

geticky efektívne okná a dvere a je európskym lídrom 

na trhu s vysoko tepelnoizolačnými systémami okien. 

Sme vedúca značka okien v Európe.  

S našimi revolučnými inováciami určujeme technolo-

gické trendy v oblasti okien a dverí. 

Premyslená logistika a program zameraný na starost-

livosť o zákazníka zabezpečujú ďalšiu prosperitu v 

budovaní nášho podielu na trhu v Európe a vedú nás k 

permanentnému rastu.

MY SME EURÓPSKA 
ZNAČKA OKIEN Č. 1.

Internorm-závody (výroba výlučne v Rakúsku)

Internorm-obchodné pobočky

Internorm-partneri



Kvalitné Internorm výrobky sa už viac ako 80 rokov 

vyvíjajú a vyrábajú v troch moderných závodoch – 

100 % v Rakúsku – v mestách Traun, Sarleinsbach a 

Lannach.

1.900 zamestnancov v celej Európe sú špecialisti zaľú-

bení do detailu, ktorí konajú s vášňou a vynaliezavosťou. 

To sa odráža v enormnom rozsahu sortimentu a vďaka 

dôslednej stratégii v kvalite a inováciách zaujímame 

vedúcu pozíciu vo výrobe vysoko tepelnoizolačných 

systémov okien a dverí. 

„Celkovú koncepciu systému okien“ máme kom-

pletne vo vlastných rukách – od výskumu a vývoja cez 

vlastnú extrúziu ako aj výrobu izolačných skiel až po 

najmodernejšie výrobné technológie a systémy logistiky. 

S Internorm-výrobkami sa rozhodnete pre inovatívnu 

technológiu a dizajn pre náročných a tým pre trvácnu 

investíciu. 

Každý Internorm-produkt je vyrobený na mieru podľa  

individuálnych prianí zákazníka a je vďaka identifi- 

kačnému číslu – „Identity Nr.“ dokonale dokumentovaný.

TRAUN/HORNÉ RAKÚSKO 

Výroba plastových okien, izolačných skiel 

a hliníkových vchodových dverí

SARLEINSBACH/HORNÉ RAKÚSKO 

Výroba plastových okien a izolačných skiel, 
extrúzia

LANNACH/ŠTAJERSKO 

Drevo/hliníková výroba

ZASTUPUJEME REVOLUČNÉ, 
TECHNOLOGICKY INTELIGENTNÉ RIEŠENIA
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Čerstvý vzduch a šetrenie energie sú zásadné výhody 

vetrania integrovaného priamo v okne. S I-tec vetraním 

sú vnútorné priestory vetrané podľa potreby, komfortne 

a energeticky efektívne. 

Šetrenie energie

Nekontrolovateľné nárazové a dlhodobé vetranie vedie 

k vysokým energetickým stratám. I-tec vetranie je 

vybavené integrovaným výmenníkom tepla  s vysokým 

stupňom účinnosti. Tým získaných 86% tepelných 

ziskov (napr. KF 500) redukuje energetické straty na 

minimum.

Dizajn

I-tec vetranie je kompletne integrované do okenných 

systémov KF 500, KF 410 a KV 440. Na vonkajšej a 

vnútornej strane okna sú vidieť iba úzke vetracie mriežky. 

Oproti zvyčajným vetracím systémom neprichádza teda 

ani k žiadnemu narušeniu vnútornej a vonkajšej archi-

tektúry. Vetranie je zabudované súčasne s montážou 

okna.

Bezpečnosť

S I-tec vetracím systémom rastie aj bezpečnosť, pretože 

okno je pri výmene vzduchu zatvorené a tým sa zacho-

váva aj ochrana proti vlámaniu. Pri odchode z domu 

nevzniká pochybnosť, či sa okná po vetraní zatvorili.

ČERSTVÝ VZDUCH 
A ŠETRENIE 
ENERGIE

Inovatívne uzamykanie je skutočne prvá revolúcia v 

kovaní od zavedenia otváravo- sklopného kovania 

začiatkom 70-tých rokov. Vo fi rme Internorm je už 

niekoľko rokov  štandardom používať skryté pánty, 

preto sme tento princíp previedli aj na funkčnú škáru a 

viditeľné kovanie používame iba tam, kde je to nutné.

I-tec uzamykanie je zabudované v home pure plasto-

vých & plast/hliníkových oknách KF 500 a je z viacerých 

pohľadov revolučné: Nepotrebujete žiadne viditeľné 

uzamykacie časti na ráme – miesto vyčnievajúcich uza-

mykacích čapov preberáme integrované klapky, ktoré 

bezpečne uzamknú krídlo. Spojenie uzamykacích klapiek 

prebieha neviditeľne v dutých komorách profi lu krídla.

Bezpečnosť, ktorá presvedčí

Okná s I-tec uzamykaním zodpovedajú už v štandard-

nom vyhotovení triede odolnosti RC2N (s uzamyka-

teľnou kľučkou a bezpečnostným sklom proti vlámaniu 

RC2) podľa EN 1627-1630 – sériovo preverená ochrana 

proti vlámaniu.

Výhody: 

∙ o 30% zmenšená pohľadová šírka rámu a krídla

∙ RC2N v štandarde bez obmedzenia funkcie

∙ smer určujúca tepelná izolácia v štandarde 

 Uw ≤ 0,69 W/m²K

NEVIDITEĽNÝ 
SYSTÉM 
UZAMYKANIA



Energiu, ktorú okno potrebuje a spotrebuje, má okno 

vyrobiť  samo. Prvý produkt, ktorý sa týmto princípom 

riadi, je nová motoricky poháňaná tieniaca technika zdvo-

jeného okna  pomocou – žalúzie, plisovanej roletky alebo 

dvojito plisovanej roletky – Duette®.

Energeticky sebestačná–fotovoltická slnečná 

ochrana

Všetky Internorm – zdvojené okenné systémy môžu byť 

vybavené tienením ovládaným na motor bez externého 

zdroja prúdu. 

Energia sa získava priamo na okne z fotovoltického 

modulu integrovaného do krytu, čím je elektromotor ne-

závislý a sebestačný na zdroji prúdu. Energia sa ukladá 

do akumulátora a podľa potreby je pripravená na odber. 

Permanentné nabíjanie akumulátora vzniká už  pri difúz-

nom dennom svetle.

Automatická funkcia

Pomocou tejto funkcie je možné žalúziu automaticky 

podľa želania obsluhovať. Tým sa docieli vyššia energe-

tická efektivita, spojená s väčším komfortom. Automa-

tická funkcia umožňuje samočinné otváranie a zatvára-

nie žalúzie pri východe a západe slnka. V automatickej 

prevádzke sa zabráni aj prehriatiu miestnosti. Meraním 

teploty a slnečného žiarenia sa žalúzia uzavrie skôr ako 

sa teplota v miestnosti zvýši.

ENERGETICKY 
SEBESTAČNÉ 
TIENENIE

Inteligentný Internorm program pre riadenie budov 

SmartWindow zvyšuje Váš komfort bývania. Môžete s 

ním pohodlne pomocou tabletu alebo smartphonu riadiť 

Internorm produkty I-tec vetranie, I-tec tienenie, tieniacu 

techniku a otváranie nadsvetlíkov.

SmartWindow má jednoduchú inštaláciu a ovládanie. 

Potrebujete k tomu iba malý „Gateway“, ktorý sa pripojí 

na dostupný WLAN-Router. V App Store alebo Google 

Play si môžete aplikáciu App SmartWindow zdarma 

stiahnuť s príslušným inštalačným návodom. Staveb-

né prvky, ktoré sa integrujú do ovládača budov, sa 

dajú jednoducho načítať, automaticky sa generujú do 

užívateľského rozhrania aplikácie a môžu byť ľubovoľ-

ne označené cez tablet príp. smartphone (bez doda-

točného softvéru a PC), zoskupené podľa miestností a 

rozdelené.

Bezdrôtový systém je možné jednoducho rozšíriť

Osvedčeným bezdrôtovým systémom, ako aj pomo-

cou rôznych dodatočných komponentov dostupných v 

obchodoch s elektronikou vzniká možnosť, individuálne 

rozšíriť riadenie domu. SmartWindow zariadenie samé 

rozozná meteorologickú stanicu, spínaciu zásuvku, hlásiče 

otvorenia a požiarny hlásič, ktoré odporúča fi rma Inter-

norm.

INTELIGENTNÉ 
RIADENIE 
BUDOV 
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U NÁS NÁJDETE PRODUKTY PRE 
POŽIADAVKY SÚČASNEJ ARCHITEKTÚRY

studio 
studio sleduje svojim 

stvárnením čisté línie. 

Svojou avantgardnou 

rečou tvarov a redu-

kovaným spracovaním je 

tento štýl veľmi nekon-

venčný.

ambiente 
sa vyznačuje tradičnými 

formami – nadčasovou 

klasikou a eleganciou. 

Pritom je kompozícia 

bohato stvárnená a pos-

kytuje domáci komfort

home soft 
pôsobí sympaticky, útu-

lne a ponúka rozmanité 

možnosti stvárnenia – od 

elegancie až po hravosť

home pure 
spĺňa nároky moderného 

a priamočiareho štýlu 

a vytvára presvetlený 

životný priestor

Štýly

studio

ambiente

home pure

home soft

Drevo/hliníkové okno

HV 350

HV 350

HV 350

HV 350HF 310

HF 210

HF 210

HF 210

HF 310

HF 310

HF 310



AT 200

AT 410

studio home pure
home soft
ambiente

home pure
home soft
ambiente

home pure
home soft
ambiente

AT 400

AT 310

Plast/hliníkové okno Plastové okno

KF 405 KF 410 KV 440

KF 500 KV 440KF 410

KV 440KF 410

KV 440KF 410

KF 500

KF 405

KF 410

KF 410

KF 410

HT 300

HT 400 HT 410

studio home pure
home soft
ambiente

Drevo/hliníkové vchodové dvere

home pure
home soft
ambiente

Hliníkové vchodové dvere
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Tepelná izolácia

Tepelná izolácia Uw až do 0,68 W/m²K, vhodné pre 

pasívne domy

Sériovo bezpečnostné 3-sklo pre najlepšiu tepelnú 

izoláciu

Drevo/hliníkové zdvižno-posuvné dvere HS 330 rušia 

hranice medzi interiérom a exteriérom. Integrujú obytné 

priestory jedinečným spôsobom do okolitej prírody 

a vytvárajú úplne nový, takmer bezhraničný životný 

priestor.

HS 330 Vám ponúkajú jedinečný dizajn a výnimočný 

komfort, kombinovaný s prvotriednou technikou:

· viac svetla vďaka veľkému zaskleniu

· možnosť vyhotovenia až do veľkosti 580 x 280 cm

· úzke posuvné rámy a bezrámové bočné časti

· ľahký zdvih a posun krídla až do hmotnosti 400kg 

· energetická efektivita a úspora kúrenia  

· menej úniku tepla vďaka 3-sklu

· eliminujú možnosť zakopnutia vďaka minimálnej 

výške prahu

· atraktívne farby pre individuálne požiadavky dizajnu

· lepšia stabilita vďaka prahu so sklených vlákien

· ESG- sklá chránia pred poranením pri rozbití skla

· perfektná možnosť kombinovania so všetkými Internorm 

systémami okien

SPÄTÉ S PRÍRODOU 

DREVO/HLINÍKOVÉ ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE HS 330



Nové plastové príp. plast/hliníkové zdvižno-posuvné 

dvere KS 430 vytvárajú presvetlený priestor a nechajú 

vyniknúť priestrannosť Vášho domova. Veľkoplošný 

posuvný element sa dá úplne jednoducho odsunúť, čím  

získate ešte viac priestoru.

KS 430 Vám ponúkajú moderný dizajn a vynikajúci 

komfort kombinovaný s prvotriednou technikou:

· Viac svetla vďaka veľkému zaskleniu

· Soft/Lift v štandarde pre ľahké ovládanie

· Možnosť vyhotovenia až do veľkosti 580 x 280 cm

· Úzke posuvné profi ly a bezrámové bočné časti

· Ľahké ovládanie krídla do hmotnosti až 400kg

· Energetická efektivita a úspora kúrenia 

· Eliminujú možnosť zakopnutia vďaka minimálnej 

výške prahu

· Atraktívne farby pre individuálne požiadavky dizajnu

· Lepšia stabilita vďaka prahu so sklených vlákien

· ESG – sklá zvnútra aj zvonku chránia pred poranením 

 pri rozbití skla

· Perfektná možnosť kombinovania so všetkými 

Internorm systémami okien

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia Uw až do 0,64 W/m²K, vhodné pre 

pasívne domy

Sériovo bezpečnostné 3-sklo pre najlepšiu tepelnú 

izoláciu

UKÁZAŤ VEĽKOSŤ PRIESTORU 

PLASTOVÉ PRÍP. PLAST/HLINÍKOVÉ ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE KS 430 
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DREVO/HLINÍK

∙ rozmanitosť dizajnu

∙ veľký výber farebného stvárnenia

∙ drevo zvnútra (okrem HT 300)

∙ dlhá životnosť a stabilita

∙ vynikajúce izolačné hodnoty

∙ vysoká bezpečnosť

HLINÍK 

∙ rozmanitosť dizajnu

∙ veľký výber farebného stvárnenia

∙ dlhá životnosť a stabilita

∙ vynikajúce izolačné hodnoty

∙ vysoká bezpečnosť

Drevo/hliníkové vchodové dvere – bezpečnosť na najvyššej 

úrovni

Drevo/hliníkové vchodové dvere, zložené z viacvrstvovej 

konštrukcie platní v spojení jedinečných materiálov, zabezpečujú 

stabilitu aj pri extrémnych poveternostných podmienkach. Vďaka 

špeciálnej kombinácii materiálov drevo/termopena/hliník príp.fenol/

termopena/hliník získajú dvere vynikajúce tepelnoizolačné hodno-

ty a spĺňajú už sériovo kritéria pre pasívne domy. Sú na vysokej 

technickej úrovni a ponúkajú širokú škálu stvárnenia a farebného 

vyhotovenia.

 

Hliníkové vchodové dvere – individuálne prispôsobiteľné

Vďaka modernej technike zo stabilných materiálov sú vyrobené 

hliníkové vchodové dvere nielen obzvlášť ľahké na údržbu a 

trvácne, ale vďaka mnohým možnostiam stvárnenia a farebného 

vyhotovenia vždy perfektne zodpovedajú individuálnym požia-

davkám zákazníka.

Neexistuje žiadna druhá šanca pre prvý dojem – vchodové dvere sú nezameniteľnou vizitkou Vášho domova. 

Internorm- vchodové dvere umožňujú maximálne individuálne stvárnenie.

VCHODOVÉ DVERE

AKCENTY ARCHITEKTÚRY
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OCHRANNÉ SYSTÉMY 
PROTI SLNKU A HMYZU

Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú 

okno na funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády 

domu.

Zdvojené okno: Integrovaná a tým aj chránená slnečná 

a pohľadová ochrana medzi okennými tabuľami – podľa 

výberu žalúzia, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná 

roletka-Duette®, na želanie s energeticky sebestačnou 

ochranou proti slnku (I-tec tienenie)

Vonkajšie žalúzie: Optimálne ovládanie a nastavenie 

svetla a tepla pomocou polohovateľných lamiel, na želanie 

s reguláciou denného svetla – kombinovateľné s ochranou 

proti hmyzu

Predokenná žalúzia: Optimálne riadenie a ovládanie 

svetla a tepla nastaviteľnými lamelami, možnosť kombi-

novať s ochranou proti hmyzu

Predokenná a nadokenná miniroletka: Kompletne 

namontované na okne, možnosť kombinovať s ochranou 

proti hmyzu

Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám 

alebo rolovací systém, možnosť kombinácie so slnečnou 

ochranou

Okenice: z hliníka, s mnohými možnosťami stvárnenia, 

kombinovateľné s ochranou proti hmyzu

NÁPADY, KTORÉ VŠETKO ZATIENIA



Rolovacia sieťka 
proti hmyzu

OkeniceVnútorná žalúzia Otváravý príp.
pevný rám

Posuvný rám

Zdvojené okno Vonkajšie žalúzie Predokenné rolety Nadokenné 
minirolety

Predokenné rolety
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Okno v pasívnom dome musí spĺňať na prvý pohľad dve 

proti sebe stojace úlohy – napriek veľkej sklenej ploche 

musí zabrániť tepelným stratám a zároveň musí pos-

kytovať možnosť tepelných ziskov zo slnečného žiarenia. 

Vysoko tepelnoizolačné okná od Internormu spĺňajú 

avšak túto spočiatku protikladne javiacu sa dvojitú úlohu 

príkladne. Tak dosiahneme tepelnoizolačným zasklením 

ako v pasívnom dome U
g
-hodnotu až do 0,4 W/m2K. 

Pre konštrukciu okien pasívnych domov sú podstat-

né nasledujúce princípy: 

· vysoko tepelnoizolačné zasklenie 

· vysoko tepelnoizolačný rám

· termicky optimalizovaný dištančný rámik

· odborné, termicky optimalizované zabudovanie

Čo je pri pasívnom dome dôležité

Hlavným znakom je aktívne využívanie dostupnej energie. 

Minimalizovanie tepelných strát a pritom optimalizovanie 

tepelných ziskov sú základné princípy. K dosiahnu-

tiu štandardu pasívneho domu nestačí iba zostavenie 

komponentov vhodných pre pasívne domy: to celé je viac 

ako súčet vlastností jednotlivých dielov. Pre vzájomné 

pôsobenie medzi jednotlivými komponentmi je potrebné 

súhrnné plánovanie, aby sa splnili nasledujúce tri poži-

adavky:

· potreba tepla na vykurovanie < 15 kWh/m2a

· potreba primárnej energie (kúrenie/teplá voda/

domáce spotrebiče) < 120 kWh/m2a 

· skúšobná tesnosť obalového plášťa n50 < 0,6 /h-1, t.z. 

pri diferencii tlaku 50 Pascal musí byť výmena vzduchu 

za hodinu menšia ako 60 % objemu vzduchu v budove. 

PASÍVNY DOM 

OKNÁ PRE PASÍVNE DOMY: DVOJITÁ FUNKCIA

         

tony CO2 /rokkWh/m2 a

Náklady na kúrenie a CO2 – emisie za rok 

Nízkoenergetický dom Pasívny domStará budova

to
n

y 
C

O
2

 /
ro

k



Chata na vrchole Dobratsch 2.143 m, Transform Architekten ZT-GmbH, 
Architekt DI Günter Weratschnig

Pasívny dom sa vyznačuje tesnosťou opláš-

tenia budovy, optimálnou tepelnou izoláciou 

s integrovaným odvodom a prívodom vzdu-

chu: Čerstvý vzduch sa nasáva z exteriéru 

už predhriaty cez podzemné vzduchové pot-

rubie do domu a je privádzaní do výmenníka 

tepla. 

Tu použitý teplý vzduch z miestnosti odo-

vzdáva energiu čerstvému, prefiltrované-

mu a studenému vzduchu. Práve takto sa 

využíva energia použitého vzduchu, ktorá je 

v bežných stavbách pri nárazovom vetraní 

vypúšťaná nenávratne do voľného priestoru.  

Odtiaľto je vzduch privádzaný do obytných 

priestorov a špeciálnymi vzduchovými 

dýzami rozdeľovaný do miestností, aby 

sa zabránilo pocitu prievanu v miestnosti-

ach. Odsáva sa iba vzduch zo sanitárnych 

priestorov a kuchyne, aby sa predišlo rozp-

tyľovaniu pachov po dome.

tepelné straty cez 

strešnú izoláciu

prívod ohriateho 

vzduchu

tepelné straty cez 

stenu

teplý použitý  

vzduch (z kúpeľne a kuchyne)

tepelné zisky zo sl-

nečného žiarenia

tepelné straty 

cez okná

prívod studeného 

vzduchu

tepelné straty cez 

stenu

výmenník tepla

tepelné straty cez 

základovú dosku

ochladený  

vzduch

zariadenie na spätné získavanie tepla



www.internorm.com

www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ro
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru

Obchodná pobočka 

Internorm s.r.o. 

SK-821 04 Bratislava
Galvaniho 15B 
Tel.: +421 2 43 63 27 82
Fax: +421 2 43 63 27 83
E-Mail: office@internorm-okna.sk
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