V tom si
jsou rozum
a cit
zajedno.
Všechno hovoří pro

K PŘESVĚDČOVACÍM ARGUMENTŮM INTERNORMU
NEPATŘÍ POUZE BEZKONKURENČNÍ OKENNÍ
TECHNOLOGIE A ŠPIČKOVÁ KVALITA VÝROBKŮ.
JAKO PŘEDNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE OKEN S 90 LETY
ZKUŠENOSTÍ JE INTERNORM TAKÉ ZÁRUKOU DŮVĚRY
A SPOLEHLIVOSTI.
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VÁŠEŇ hovoří pro Internorm

smyslvášeň
pro detail
a velká vášeň
výrobek,
Jsou to smysl pro Jsou
detailto
a velká
pro výrobek,
které pro
člověk
vycítí
které člověk vycítí z každého okna Internorm.
STRANA 4

02 |

KVALITA hovoří pro Internorm
Požadavky na kvalitu bez kompromisů pro nás znamenají přední
kvalitu výrobků pocházejících ze 100 % z Rakouska.
STRANA 10
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INOVACE hovoří pro Internorm

trend udávající
okenní
BezkonkurenčníBezkonkurenční
a trend udávajícía okenní
technologie
činítechnologie
společnost
činí
společnost
Internorma vedoucím
inovátorem
přední
Internorm
vedoucím
inovátorem
přední značkou
v celé aEvropě.
značkou v celé Evropě.
STRANA 24
STRANA 24
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DŮVĚRA hovoří pro Internorm

98% spokojenost
90 let zkušeností
a více
než
98% spokojenost
zákazníků, zákazníků,
90 let zkušeností
a více než 26
milionů
26amilionů
prodaných
oken a vchodových
dveřízákazníků.
dokládají
prodaných oken
vchodových
dveří dokládají
důvěru našich
důvěru našich zákazníků.
STRANA 30
STRANA 30
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BLÍZKOST hovoří pro Internorm
1 300 vybraných obchodních partnerů ve 21 zemích
a přesto stále Váš regionální dodavatel.
STRANA 36
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NADŠENÍ hovoří pro Internorm
Z přesvědčení zní naše hlavní zásada takto:
Budeme spokojeni až tehdy, když Vy budete nadšeni.
STRANA 40

Pro cit to byla
láska na první
pohled. Pro
rozum
Pro
rozum
na druhý.
na druhý.
Jsou to smysl pro detail a velká vášeň pro výrobek, které člověk
vycítí z každého okna Internorm. Naši inženýři zamilovaní do oken
se usilují o dosažení dokonalosti a maximální kvalita je jim svatá.
Národní a mezinárodní vyznamenání dokládají vysokou kvalitu
našich výrobků.
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01 | VÁŠEŇ
NAŠICH 1 890 ZAMĚSTNANCŮ
JSOU SPECIALISTÉ „ZAMILOVANÍ
DO OKEN“.

Naši zaměstnanci představují důležitou součást našeho úspěchu. Jsou
to odborníci se zálibou v detailu, kteří neustále vyvíjejí inovativní řešení,
která Vám poskytnou ještě větší komfort a bezpečnost bydlení. Vášeň
a vynalézavost mají v krvi. To nám umožňuje, abychom kladli nová měřítka na trhu v celé Evropě.
Často to začíná drobným nápadem, který tým projedná, promyslí a následně realizuje. Pracovníci kreslí, uvažují a počítají. Vyrobí se první vzorky,
ky, provádí se kontrola a další vylepšování konstrukce a technologie.
Výrobu zahájíme teprve poté, když si budeme jisti, že jsme pro naše
zákazníky vyvinuli dokonalý výrobek.

SVĚTLÉ VYHLÍDKY
OKNA INTERNORM SJEDNOCUJÍ TVAR A FUNKČNOST
NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI.
Dřevohliníková okna HF 410 a plastová či plasthliníková okna KF 520 jsou pouze dva vysoce kvalitní okenní systémy Internorm,
které Vám zde představíme. Náš kompletní výrobní program naleznete na stránkách www.internorm.com.

HF 410
Dřevohliníková okna

ŘÍŠE POVRCHŮ
Na výběr jsou různé dřeviny,
dřeviny, povrchy
povrchy
a barvy.
barvy.

HARMONIE
Dřevinu lze dokonale přizpůsobit
podle vybavení interiéru.

STABILITA
Tenké lepené dřevěné lamely v rámu
a křídle dávají oknu maximální nosnost.
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KF 520
Plastová a plasthliníková okna

MAXIMÁLNÍ DESIGN
Moderní řešení oken pro soudobou
architekturu.

MAXIMÁLNÍ ZASKLENÍ
Subtilní rám umožňuje ještě větší
prostup světla.

VYSOKÁ MÍRA
BEZPEČNOSTI
Bezkonkurenční, plně integrované
závorování až do třídy bezpečnosti RC3

OBLÍBENÁ OKNA
VYRÁBÍME OKNA PODLE VAŠICH
INDIVIDUÁLNÍCH PŘÁNÍ.
Naším cílem je, abychom každý domov učinili ještě krásnějším, zdravějším a bezpečnějším. Proto vycházíme vstříc osobním přáním našich zákazníků. Okna umožňují výhled ven i pohled dovnitř. Jedná se o světlá místa architektury. Vytvářejí vizuální kontakt
s okolním světem a přivádějí přirozené denní světlo do interiéru. Tím se zvyšuje kvalita bydlení a podporuje zdraví.

POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA:

OKNA V PRŮMYSLOVÉM STYLU
Klasický vzhled dostal novou interpretaci. Část okenní fasády se
realizuje jako zdvižněposuvné dveře a dokonce se osazují celoprosklené rohy. Díky kombinaci různých stylů nábytku je požadovaný průmyslový styl esteticky mimořádně zdařilý.
Okna KF 410, KS 430

POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA:

ZACHOVÁNÍ TRADIČNÍHO STYLU
Propojení tradičních stavebních technologií a nových konstrukčních prvků se u této rekonstrukce mimořádně zdařilo. Nejmodernější dřevohliníková okna mají díky mřížkám klasický vzhled
a podtrhují zvláštní charakter domu.
Okna HF 310
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POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA:

ABSOLUTNÍ SVOBODA
Úchvatná architektura s průchozí prosklenou fasádou skýtá jedinečný pocit svobody. Koncept interiér/exteriér se podařilo doko© ecohaus

nale realizovat. Zdvižněposuvné dveře a XL zasklení tvoří spojovací
článek mezi interiérem a zahradou a zvětšují prostor nad jeho reálné hranice.
Okna a HS 330

POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA:

KOCHAT SE HORSKÝM
PANORAMATEM
Hranice mezi interiérem a exteriérem mizí skoro jako mávnutím
kouzelného proutku a interiér domu se propojuje s okolní přírodou. Řešení oken navazujících na sebe přes dvě stěny skýtá
velkolepý výhled na snové horské panorama.
Okna HF 310, HS 330

POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA:

ŘEŠENÍ CHYTRÉHO DOMOVA
U tohoto domu byla důležitá neustálá kontrola, zda jsou okna otevřená nebo zavřená, mobilní ovládání stínění a regulace větrání
integrovaného přímo v oknech. To všechno bylo soustředěno do
komplexního ovládání celého domu.
Okna KF 410

Cit myslí na
zítřek.
Rozum na
pozítřek.
Okna a dveře jsou investice do trvalé hodnoty, která zvyšuje kvalitu bydlení
po mnoho let. Proto je důležité dbát především na spolehlivost silné značky.
Protože pouze značkové výrobky dodrží to, co slibují: individuální řešení, kvalitní
zpracování, hospodárnost a ohled na životní prostředí.
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02 | KVALITA
NAŠE VÝROBKY UNIKÁTNÍ VE SVÉM
OBORU JSOU 100% VYROBENÉ
V RAKOUSKU.

Již více než 90 let vyvíjíme a vyrábíme naše výrobky ze 100 % v Rakousku 90 roků zkušeností, které jsou znát v každém jednom výrobku
Internorm.
Protože právě v detailu se skrývá ryzost, která Vám u našich výrobků zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost. Proto Vám také na naše
výrobky poskytujeme dlouholeté záruky, které překračují délku běžných záruk na trhu. Protože jsme přesvědčeni o kvalitě našich výrobků
a o naší spolehlivosti.
Naše zkušenosti Vám dávají jistotu, že za své peníze získáte to nejlepší. Nejmodernější výrobní technologie a nejpřísnější kontroly kvality jsou
zárukou jakosti, která udává směr v celé Evropě. To dokládají pečeti
jakosti od nezávislých zkušeben v celé Evropě, jako například značka
kvality A nebo certifikáty Minergie a KlimaHaus. Důležité jsou pro nás
suroviny z ekologické výroby a jsme hrdi na certifikát PEFC dokládající
trvale udržitelné lesní hospodářství.

LÁSKA K DETAILU
VELKÉ ROZDÍLY SPOČÍVAJÍ V DETAILU

PLAST

ZASKLÍVACÍ LIŠTA, která je hladce a nenápadně
integrovaná do designu okna
Internorm, zajišťuje decentní
povrch.

GRANULÁT MÍSTO PĚNY:
Pro celoobvodovou izolaci
rámových profilů a zlepšení
hodnoty U (u KF 410
a KV 440).

3 CELOOBVODOVÁ
TĚSNĚNÍ z kvalitních
materiálů s dlouhou životností
zabraňují pronikání vody
a hluku. Na výběr je černé
nebo světle šedé provedení –
podle barvy okna.

3 mm

Na TLOUŠŤCE STĚNY
záleží: Tloušťka vnější stěny
profilů vlastní výroby je 3 mm.
Internorm proto podle normy
EN12608 splňuje požadavky
nejvyšší třídy A.

Pamatujte prosím, že ne všechna provedení jsou k dispozici u všech okenních systémů.
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Zpravidla
Zpravidla jsou
jsou to
to malé,
malé, nepatrné
nepatrné detaily,
detaily, které
které činí
činí výrobek
výrobek krásným
krásným aa funkčním
funkčním po
po mnoho
mnoho let.
let. Mnoho
Mnoho
těchto
těchto malých
malých detailů
detailů jsme
jsme ss láskou
láskou vložili
vložili do
do našich
našich výrobků,
výrobků, aby
aby také
také Vás
Vás dlouho
dlouho těšily.
těšily.

DŘEVO

ROZMANITOST
ROZMANITOST DŘEVIN
DŘEVIN
VV INTERIÉRU
INTERIÉRU pro
pro vytvoření
vytvoření
individuálního
individuálního bytového
bytového
prostoru.
prostoru.

STABILNÍ
STABILNÍ JÁDRO
JÁDRO ––
nepřekonatelně
vysoká
vysoká
–nepřekonatelně
nepřekonatelně
vysoká
pevnost
pevnost díky
díky jedinečné
jedinečné
technologii
technologii I-tec
I-tec Core.
Core.

NEMĚNNÁ
NEMĚNNÁ VYSOKÁ
VYSOKÁ
TEPELNÁ
TEPELNÁ IZOLACE
IZOLACE nezávisle
nezávisle
na
na dřevině.
dřevině.
nezávisle
na dřevině.

KOMBINACE
KOMBINACE
DŘEVA/PĚNY/
KOMBINACE
DŘEVA/PĚNY/
DŘEVA
/ PĚNY
/ HLINÍKU
HLINÍKU
dokonalé
dokonalé trio.
trio.
–HLINÍKU
dokonalé–– trio.

HLINÍK

ZPRACOVÁNÍ ROHŮ
dokládá kvalitní zpracování
a dokonalost v každém
detailu.

TVAROVĚ PĚKNÉ
DISTANČNÍ RÁMEČKY
zůstávají díky nenápadnému
designu téměř bez povšimnutí,
zajišťují však optimální izolaci.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
HLINÍKU INTERNORM
ODOLNÁ VŮČI
POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
zachová barvu Vašich oken
i po mnoha letech.

ROZMANITOST BAREV
– hliníkové opláštění nabízí
široké spektrum barev.
Umožňuje také haptické
efekty, jako
jako například
například imitaci
imitaci
efekty,
struktury dřeva.
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KLIKY, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ

KVALITNÍ HLINÍKOVÁ KLIKA
se dodává bez příplatku podle
Vámi zvoleného designu.

ZASKLENÍ I-TEC zajišťuje
celoobvodové přilepení
izolačního skla, které je sériově
použito u každého okna
Internorm.

SKRYTÉ KOVÁNÍ a stabilní
bod otáčení jsou zásadní pro
lepší funkci, a tedy i pro vyšší
zatížitelnost. Dlouhá životnost
je proto součástí výrobku.

VŠECHNY ZAVÍRACÍ DÍLY
se v Internormu vyrábějí
z kvalitních materiálů
a z důvodu snadného čištění
hrany.
mají zaoblené hrany.

ECLAZ ®

Nejlepš
í tepeln
ě izolač
ní sklo
Nyní st
.
andard
ně v ka
okně In
ždém
ternorm

POTVRZENO
SROVNÁNÍ DÁVÁ JISTOTU
Jedno je jisté: Výrobky Internorm nejsou kvalitně zpracované jenom na první pohled. Také při podrobném zkoumání je znát rozdíl
oproti jiným výrobcům.

ROZMANITOST DŘEVA V INTERIÉRU
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•
•

Členitý povrch a barvy vytvářejí emocionální prostor pro bydlení
Použitím trendových barev se okna stávají designovým prvkem
Speciální dřeviny s atraktivním poměrem ceny a výkonu – také u dubových oken

Internorm

+ Široká nabídka barev a dřevin Vám skýtá nepřeberné možnosti.

TEPELNÁ IZOLACE
VÝHODA INTERNORM PRO VÁS

•

Konstantně vysoká hodnota U každého zvoleného dřevěného povrchu do Uw = 0,64 W/m2K

Internorm

+ Technologie I-tec Core umožňuje dosáhnout vysoké hodnoty tepelné izolace
nezávisle na použité dřevině.
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Konkurence

– Tvrdé dřeviny jako dub nebo buk mají vysokou tepelnou
vodivost, a proto podstatně horší tepelně izolační vlastnosti

MAXIMÁLNÍ STABILITA, EKOLOGICKÉ PROVEDENÍ, ODOLNOST
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•

Okna s vysokou stabilitou díky jedinečné technologii I-tec Core
Vyšší nosnost a dlouhodobá tvarová stabilita

Konkurence

Internorm

+ Tenké lepené dřevěné lamely v jádru okna,
které se používají při výrobě vysoce stabilních nosníků, zpracováváme technologií
I-tec Core.

– Lepený 3vrstvý smrk

KOMBINACE DŘEVA
/ PĚNY / HLINÍKU
DŘEVA/PĚNY/HLINÍKU
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•
•

Dřevo: nosný konstrukční prvek pro zajištění statiky a příjemný vzhled na interiérové straně
Termopěna: izolace pro optimální tepelnou izolaci a ochranu dřevěných dílů před vlhkostí*
Hliník: individuální barevné provedení, ochrana proti povětrnostním vlivům
* Potvrzeno IFT Rosenheim

Internorm

dřevo/pěna/hliník
+ Kombinace dřevo
/ pěna / hliník

Konkurence

– Tradiční okenní systém bez tepelně izolační pěny.

TŘI CELOOBVODOVÁ TĚSNĚNÍ
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•
•

Lepší tepelná a protihluková ochrana s menším prostupem vzduchu
Vysoká odolnost vůči přívalovému dešti – ochrana interiéru před vlhkostí
Všechna těsnění lze vyměnit

Konkurence

Internorm

3

1

2

2

1
+ 3 celoobvodová těsnění

– 2 těsnění

STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ V KŘÍDLE
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•

Snadné čištění rámu
Těsnění na křídle s dlouhou životností jsou chráněna před poškozením

Internorm

+ Středové těsnění není u oken Internorm
osazeno na rámu, ale na křídle.
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Konkurence

– Středová těsnění se zpravidla lepí na profil rámu a jsou
vystavena neustálému namáhání bez ochrany před poškozením či opotřebením.

ZASKLÍVACÍ LIŠTA
VÝHODA INTERNORM PRO VÁS

•

Zasklívací lišta je harmonicky sladěná s každým designovým stylem Internormu

Internorm

+ Zasklívací lišta je harmonicky a bez přesahu zasazená v profilu křídla

Konkurence

– Vzhled rušený přesazením v ploše

PROVEDENÍ SE SRAZEM
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•

Zakrytí spáry mezi křídly
Užší oblast srazu pro více světla

Internorm

+ Pěkný vzhled díky překrytí spáry

Konkurence

– Viditelná spára mezi okenními křídly

KRÁSNÝ TVAR
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•

Designová klika z hliníku bez příplatku pro perfektní haptiku
dotek a afunkčnost
funkčnost
Decentní a nenápadný černý distanční rámeček ISO

Internorm

+ Designová klika z hliníku a izolační
distanční rámeček

Konkurence

– Plastová klika a distanční rámeček

KOVÁNÍ
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•
•

Skryté kování bez příplatku
Perfektní vzhled a snadné a bezpečné čištění
Bez přerušení vnitřního dorazového těsnění

Internorm

+ Zlepšený vzhled díky skrytému kování
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Konkurence

– Přiznané části kování: U přiznaného kování je přerušeno
dorazové těsnění – může docházet k pronikání teplého
vzduchu a tvorbě vodního kondenzátu nebo námrazy.

VNITŘNÍ KOVÁNÍ
VÝHODA INTERNORM PRO VÁS

•

Stabilní bod otáčení pro menší opotřebení, vyšší hmotnost křídla a delší životnost

Internorm

+ Stabilní bod otáčení a velkoplošná základna kování

Konkurence

– U nestabilního bodu otáčení dochází k projevům silného
opotřebení (usazování nečistot).

TVAR DRÁŽKY
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•
•

Krásné tvary díky zaobleným přechodům a hladkým plochám
Zaoblené protikusy zámku umožňují snadné a bezpečné čištění
I-tec Secure: Závorování kompletně integrované v křídle, bez vyčnívajících hřibových čepů

Internorm

+ Kompletně integrované zaoblené protikusy zámku nebo kompletní integrace
u provedení I-tec Secure.

Konkurence

– Hranaté protikusy zámku

DOKONALÉ DETAILY
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•

Bezvadné provedení rohů zajišťuje pěkný vzhled a dlouholetou ochranu okenního rámu
Černý distanční rámeček ISO je nenápadnou součástí designu okna

Internorm

+ Dokonalé provedení rohů a izolační
distanční rámeček

Konkurence

– Přesazené rohy a rušivý distanční rámeček

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKU
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•
•

Díky povrchové úpravě hliníku odolné vůči povětrnostním vlivům zůstane ochrana a barva vašich oken zachována i po oken
mnoha
letech
vašich
zachová-na
i po mnoha letech
U dřevohliníkových a plasthliníkových oken se provedení odolné vůči povětrnostním vlivům dodává bez příplatku
10letá záruka na odolnost vůči povětrnostním vlivům

Internorm

Konkurence

Zkouška odolnosti
vzorků vůči atmosférickým vlivům pod širým
nebem

+ Zkouška vysoké odolnosti vůči
povětrnostním vlivům: ani po cca 8
ani
po působení
cca 8 letech
působení povětrletech
povětrnostních
vlivů
nostních
vlivůInternorm
není u oken
Internorm
není u oken
znatelný
téměř
znatelný
téměř
žádný
rozdíl hliníkovéoproti
žádný rozdíl
oproti
novému
novému
hliníkové-mu opláštění.
mu opláštění.
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– Degradovaný povrch u běžné povrchové úpravy hliníku (bez
odolnosti vůči atmosférickým vlivům)

VLEPENÉ ZASKLENÍ
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•
•

Lepší tepelná izolace a bezpečnost
Lepší akustická izolace
Zlepšená funkčnost a stabilita zejména u křídel s větší hmotností

Konkurence

Internorm

+ Zasklení I-tec

– Podložení zasklívacími podložkami

PRÉMIOVÉ POKOVENÍ SKLA ECLAZ®
VÝHODY INTERNORM PRO VÁS

•
•
•
•
•

Speciální pokovení propouští do interiéru více denního světla. Místnosti tak budou světlejší a útulnější.
Světelný činitel prostupu 77 % umožňuje znatelně lepší prosvětlení interiéru denním světlem, což je lepší pro
zdraví i pro pocit pohody.
Díky 60% propustnosti energie se do interiéru dostane víc sluneční energie, což zvyšuje energetickou účinnost.
Zasklení s pokovením ECLAZ® výborně izoluje interiér a snižuje tak náklady na vytápění.
Zvýšení energetické účinnosti v budově – méně emisí CO2

Internorm

+ Zasklení s pokovením ECLAZ® má stejně
dobré izolační vlastnosti jako každé jiné
izolační trojsklo, avšak propouští znatelně
více denního světla do interiéru.

Konkurence

– Okna se standardním tepelně izolačním zasklením sice udržují teplo v interiéru, absorbují však až 30 % denního světla.

Rozum říká
novinka.
Cit říká senzace.
senzace.
Bezkonkurenční a trend udávající okenní technologie činí společnost
Internorm
předním
inovátorem
v celé
Evropě. Nastavujeme
Bezkonkurenční
a trend
udávající
okenní
trendy
v oknařském
průmyslu
a vyvíjíme řešení, která odpovídají
technologie
činí společnost
Internorm
nejmodernější
okennív technice,
propracované funkčnosti a nejvyšší
předním inovátorem
celé Evropě.
kvalitě.
Nastavujeme trendy v oknařském průmyslu
a vyvíjíme řešení, která odpovídají
nejmodernější okenní technice, propracované
funkčnosti a nejvyšší kvalitě.
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03 | INOVACE
INTERNORM MYSLÍ
O KROK NAPŘED

Jsme hrdí na svůj příspěvek k inovativní architektuře. Protože vyvíjíme
technologie s propracovanou funkčností. Příkladem je mimo jiné bezkonkurenční systém kování, který oknu zajišťuje maximální bezpečnost.
Všechny naše revoluční inovace pod označením „I-tec“ splňují nároky
na design, technologii, kvalitu a komfort.
Náš výzkum průběžně pracuje na zvyšování komfortu a bezpečnosti
našich výrobků, za které dostáváme nejvyšší vyznamenání a certifikáty.
Cílem Internormu však není pouze nejvyšší bezpečnost a nejlepší tepelná izolace, ale také náročný design a komfort bydlení.
Klid je pro nás neznámý pojem, protože s vášní pracujeme na dalším
vývoji. Náš technologický tým soustavně zkoumá, vyvíjí a zkouší nové
technické vymoženosti, aby bylo možné je integrovat do našich oken
a dveří. Jediným naším cílem je, abychom každý domov učinili ještě
krásnějším, zdravějším a bezpečnějším.

VŠEUMĚL
TECHNOLOGIE INTERNORM POSKYTUJÍ
VYŠŠÍ KOMFORT PRO VÁŠ KAŽDODENNÍ ŽIVOT.
Okno není pouze zasklený rám, který lze otevřít a zavřít. Do oken jsme integrovali mnoho technologií, které Vám skýtají lepší kvalitu
bydlení a vyšší komfort.

KOMPATIBILITA S CHYTRÝM DOMEM
Větrání Internorm I-tec, stínění I-tec a otvírač nadsvětlíku můžete pohodlně ovládat pomocí řešení chytrého domu,
jako např. Smart Home Loxone nebo Mediola. Pouhých několik doteků prstem stačí k nastavení objemu výměny
vzduchu nebo řízeného prostupu světla žaluziemi podle potřeby. Inteligentní kontrola otevření Internorm Vám zobrazí
přesný stav otevření Vašich oken a tím významnou měrou zvýší bezpečnost Vašeho domova.

PRÉMIOVÉ POKOVENÍ SKLA ECLAZ®
Dostatek denního světla je mimořádně důležitý pro naše zdraví a pocit pohody. Všechna okna Internorm se proto
standardně vyrábí s prémiovým pokovením skla ECLAZ®. To umožňuje větší prostup denního světla do místnosti ve
srovnání s jinými, na trhu obvykle dodávanými izolačními trojskly. Také v případě malých oken je místnost světlejší
a útulnější.

OCHRANA PROTI HMYZU
Rám ochrany proti hmyzu je vyroben z hliníkového profilu s povrchovou úpravou práškovým lakováním, takže jej lze
dokonale přizpůsobit barvě oken. Také kombinace se stínicí technikou je možná. Ochrana proti hmyzu se dodává
v provedení rolety, upínacího rámu, otočného rámu a posuvného rámu.

VĚTRÁNÍ I-TEC
Čím lepší je zateplení Vašeho domova, tím méně vzduchu (průvanu) proudí do místnosti. Správné větrání je potom
zvlášť důležité. Internorm vám nabízí systém větrání, který je přímo zabudován v okně. Do místnosti je přiváděn dostatek čerstvého vzduchu, aniž by bylo nutné otvírat okno.
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STÍNĚNÍ I-TEC
Zdvojená okna Internorm jsou dokonalým řešením, pokud na fasádu nemůžete nebo nechcete namontovat
stínicí techniku. Žaluzie jsou umístěny v meziskelním
prostoru, jsou tedy integrovány přímo v oknech, a proto
nejsou nutné žádné stavební úpravy. Žaluzie může ovládat také solární modul, takže jsou energeticky nezávislé.
Samozřejmě vám také můžeme nabídnout venkovní žaluzie, rolety a okenice.

BEZPEČNOST
Všechna okna Internorm jsou v sériovém provedení vybavena základní bezpečností. To znamená, že v dolní
části okna na straně kliky je osazen jeden hřibový čep
s protikusem. Tak je zajištěna ochrana zejména proti
vypáčení. Maximální ochranu zajišťuje I-tec Secure: Při
oknaseseotevřou
otevřou
klapky,
které
po všech
zavírání okna
klapky,
které
tlačítlačí
po všech
strastranách
přímo
do vnitřku
rámu.
již nelze
vypáčit.
nách
přímo
do vnitřku
rámu.
OknoOkno
již nelze
vypáčit.
Tato
Tato technologie
závorování
na trhu
s okny
jedinečná
technologie
závorování
je najetrhu
s okny
jedinečná
av
a v oboru
zůstává
bezkonkurenční.
oboru
zůstává
bezkonkurenční.

KOMBINOVATELNOST
I-TEC CORE
Toto dřevěné jádro je tvořené z tenkých lepených dřevěných lamel zajišťujících mimořádně vysokou nosnost. Tento materiál umožňuje vyrobit okna větších
rozměrů. Barva a také dřevina (tedy dub, jasan, ořech,
modřín a smrk) z interiérové strany okna lze upravit
zcela podle vašeho přání a podle příslušné obytné
místnosti.

Pokud v koupelně kvůli vysoké vlhkosti vzduchu upřednostňujete raději okno v plasthliníkovém provedení,
v obývacím pokoji se ale nechcete vzdát dřevohliníkových oken, není pro Internorm problém tyto dva materiály
zkombinovat. Design oken, a tedy i vnější vzhled vašeho
domu přitom zůstanou stále stejné. Uvnitř máte v každé
místnosti možnost uzpůsobit okna svým požadavkům
mítjejebuď
buďvvprovedení
provedeníplastovém,
plastovém,nebo
nebodřevěném.
dřevěném.
a mít

NOVÉ TRENDY
INTERNORM JIŽ 90 LET PŘINÁŠÍ REVOLUČNÍ INOVACE V OBORU.
PŘINÁŠÍ REVOLUČNÍ INOVACE V OBORU.
K našim
našim ambicím
ambicím patří
patří myšlení
myšlení o
o krok
krok dopředu
K
dopředu aa soustavný
soustavný další
další vývoj.
vývoj. Proto
Proto již
již 90
90 let
let tvoříme
tvoříme nové
nové trendy
trendy na
na trhu
trhu ss okny
okny
a
vchodovými
dveřmi.
a vchodovými dveřmi.

1979

1986

1991

Vlastní extrudování
profilů – vlastní inovace
nezávislé na dodavatelích
profilů

Zdvojená okna s
integrovanou stínicí
technikou nebo
čtyřnásobnou ochranou
v jednom okně

Převedení prodeje na
odborné prodejce – bez
přímého prodeje! Unikátní
v tomto odvětví

Zahájení výroby plastových
oken v Rakousku.

První okno se 3 těsněními:
Internorm 3 – izolační
trojsklo, 3 těsnění

Vlastní výroba izolačních
skel – flexibilita, know-how
v oblasti izolačního zasklení

První pokovené zasklení
v sériovém provedení

První plastové okno
neobsahující olovo

1966

1979

1984

1988

1994
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První plastové okno
s barevným hliníkovým
předsazeným profilem

Revoluční systém
plastových oken TREND
s designem Softline
ovlivňuje celou branži

1979

1994

2012

SmartWindow, systém
inteligentního řízení budov

1998

2002

2012

2016

První solární žaluzie ve
zdvojeném oknu

Lepené dřevěné lamely
zvyšují stabilitu a pevnost.

®

Technology

První hliníkové vchodové
dveře s vypěněným
izolačním jádrem

První hermetické
celoobvodové vlepení
izolačního skla do křídla

První dřevohliníkové
okno s tepelně izolační
termopěnou

První speciální povrchová
úprava SOLAR+ pro
optimální energetickou
efektivitu a solární zisky

První plně integrovaný
ventilátor s výměníkem tepla

Bez mezer naplněný granulát
výrazně zlepšuje tepelnou
izolaci.

2001

2009

2012

2015

Bezkonkurenční, plně
integrované závorování až
do třídy bezpečnosti RC3

První plně skryté kování
v sériové výrobě

První plně integrované
závorování pro maximální
bezpečnost.

Prémiové pokovení skla
ECLAZ® standardně
zasklené v každém okně
Internorm.

2001

2012

2020

Rozum vnímá
bezpečí.
Cit vnímá
pohodlí.
98% spokojenost zákazníků, 90 let zkušeností a více než 26 milionů
prodaných oken a vchodových dveří dokládají důvěru našich
zákazníků. Své zkušenosti a své znalosti čerpáme z naší dlouholeté
tradice. Pionýrský duch z dřívějších časů je zde stále ještě přítomen,
stejně jako v první den.
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04 | DŮVĚRA
MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI, NA
KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT.

Již v roce 1966 jsme vyrobili první plastové okno v Rakousku. Od té
doby naši zaměstnanci soustavně pracují na vývoji nových řešení. Již
po tři generace považujeme inovace a tradice za klíčové hodnoty naší
rodinné firmy, které spoluutvářejí naši perspektivní cestu.
Těmto dlouholetým zkušenostem můžete důvěřovat. Kvalita, spolehlivost a nadšení zákazníci patří k našim nejvyšším prioritám. Ne nadarmo můžeme hrdě prohlásit, že spokojenost našich zákazníků dosahuje
98 %.

BOHATÉ TRADICE
ZE ZÁMEČNICKÉ ŽIVNOSTI SE VYVINULA ZNAČKA PŘEDNÍHO
VÝROBCE OKEN V EVROPĚ.
Eduard Klinger senior položil založením stavebního zámečnictví Klinger v hornorakouském Linci v roce 1931 základní kámen
dnešní společnosti. Internorm je rodinný podnik s 90letou tradicí. Původní malé zámečnictví se rozvinulo do největší značky oken
v Evropě s mezinárodní působností.

1946

1967

1982

Výroba portálů
Kovovýroba Klinger je předním
výrobcem hliníkových portálů
v Linci. Zasklívací lišty vlastního
vývoje poprvé umožňují použití
velkoplošné architektury
prosklení.

DRUHÁ GENERACE
Eduard Klinger senior předává
každému ze svých tří dění 25%
podíl na společnosti.

VÝROBNÍ ZÁVOD V LANNACHU
V provozovně Lannach ve Štýrsku je
vybudována výroba plastových oken.
V roce 1988 tento závod vyrábí první
dřevěná okna Internorm, dnes se tato
provozovna specializuje na dřevohliníkové
výrobky.

ZAKLADATEL
Založením stavebního zámečnictví
Klinger v hornorakouském
Linci položil Eduard Klinger
senior základní kámen dnešní
společnosti.

VÝROBNÍ ZÁVOD V TRAUNU – ZNAČKA
INTERNORM
V provozovně Traun v Horním Rakousku
je vybudována výroba plastových oken. To
je také okamžik vzniku značky Internorm.
Poprvé byla značka Internorm použita na
veletržním stánku E. KLINGER.

1931

1966
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VÝROBNÍ ZÁVOD
V SARLEINSBACHU
Internorm provádí akvizici místního
místníhooken
výrobce
výrobce
v hornorakouském
oken
v hornorakouském
Sarleinsbachu
a tutoSarleinsbachu
společnost
a tuto společnost
reorganizuje
na kompetenční
reorganizuje na
kompetenční
středisko
plastových
středisko
oken.
plastových
oken.

1977

2015

VYROBENY 500 000. VCHODOVÉ DVEŘE
V roce 1998 uvedla společnost Internorm na trh první hliníkové
vchodové dveře s vypěněným izolačním jádrem. Vedle čtyř systémů
hliníkových dveří dnes společnost Internorm nabízí také dva
systémy dřevohliníkových dveří. Naši zákazníci si považují kvalitního
zpracování a individuálních možností vzhledového provedení. Díky
tomu byly v roce 2015 vyrobeny 500 000. vchodové dveře.

1997

2015

TŘETÍ GENERACE
Druhá generace přechází z operativního
vedení společnosti do dozorčí rady
a vedení společnosti přebírají její
děti – Anette Klinger, Christian Klinger
a Stephan Kubinger.

ZAHÁJENÍ VÝROBY ESG
Vybudováním linky na výrobu kaleného bezpečnostního skla (ESG)
v provozovně v Traunu společnost Internorm dále rozšířila svoje
výrobní kompetence a současně dále posílila svoji nezávislost
na dodavatelích. Speciální tepelně izolační sklo vykazuje lepší
rázuvzdornost a odolnost proti rozbití a není citlivé na velké tepelné
rozdíly.

EXPORTNÍ OFENZIVA
Společnost Internorm zahajuje
export do Německa, Itálie a do
Švýcarska. V Turecku probíhá
akvizice obchodního podílu na
společnosti Campen A. S., Bursa.

ZALOŽENÍ IFN
Založení mezinárodní sítě oknařů IFN.
Vedle společnosti Internorm vznikají
nezávislé, specializované firmy s cílem
předávání znalostí a inovací a využívání
společné synergie.

90. VÝROČÍ A 55 LET ZNAČKY
INTERNORM
Tradice a inovace utvářejí historii naší
společnosti.

1983

2002

2021

100 %
VŠE Z JEDNÉ RUKY: 100% VYROBENO V RAKOUSKU
100%
VYROBENO
V RAKOUSKU – 100% INTERNORM
– 100%
INTERNORM
Naše výrobky vyvíjejí a vyrábějí výhradně naši vlastní zaměstnanci v Rakousku. Výrobu našich produktů máme plně ve svých vlastních rukou – od výzkumu a vývoje přes vlastní extrudování profilů a výrobu izolačních skel až po nejmodernější výrobní technologie
a logistické systémy.
systémy.
Jsme jediným výrobcem oken, který kromě vlastní výroby oken v Rakousku také vyrábí 100 % profilů. Také naše izolační skla vyrábíme sami a patříme k jednomu z největších výrobců bezpečnostního kaleného skla v Rakousku. Díky své nezávislosti můžeme
lépe reagovat na požadavky našich zákazníků a zaručit přední standard kvality v našem oboru.
V našich třech vysoce moderních výrobních závodech v Traunu, Sarleinsbachu a Lannachu vyrábíme:
• Plastová, plasthliníková a dřevohliníková okna
• Hliníkové a dřevohliníkové vchodové dveře
Každý výrobek Internorm se vyrábí na míru a podle individuálních požadavků zákazníka. Z QR kódu nacházejícího se uvnitř rámu
oken a hliníkových vchodových dveří získáte informace o svém výrobku, doporučení k čištění a odkaz na internetový prodej
ošetřovacích prostředků. Kromě toho můžete objednat profesionální údržbu a vhodné náhradní díly prostřednictvím servisu oken
Internorm na stránkách www.fensterservice.com nebo u svého prodejce Internorm.
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TRAUN / HORNÍ RAKOUSKO
Výroba dveří, plastových oken, izolačních skel a hliníku,
centrála Internorm/IFN

SARLEINSBACH / HORNÍ RAKOUSKO
Výroba plastových oken a izolačního skla, extrudování profilů

LANNACH/ŠTÝRSKO Výroba dřevohliníku

Rozum: Okna
z Rakouska.
Cit: Okna od
od
profesionála.
profesionála.
1 300 vybraných obchodních partnerů ve 21 zemích a přesto stále Váš
regionální dodavatel. Odborná kompetence, přátelské vystupování,
spolehlivá práce a čestné jednání přestavují nejvyšší priority jak pro
nás, tak i pro naše obchodní partnery.
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05 | BLÍZKOST
KOMPETENTNÍ PORADCE
A SPOLEHLIVÝ KONTAKTNÍ
PARTNER VE VAŠEM
REGIONU.

Díky našim 1 300 prodejcům ve 21 zemích najdete kontaktního partnera
vždy ve své blízkosti. Dopřejte si kompetentní poradenství a seznamte
se s našimi výrobky Internorm ve vzorkovně našich prodejců. Naši prodejci jsou dobře zaškolení a poskytnou Vám kompetentní poradenství
na téma cen, rozměrů oken a dveří a ohledně možností stínění a větrání. Rádi si na Vás udělají čas a ve vzorkovně Vám poskytnou základní
přehled o rozsáhlém výrobním programu Internorm. Vaše přání budou
brát vážně a vyjdou vstříc Vašim potřebám. Důvěra našich zákazníků je
pro nás všechny důležitá. Odborná kompetence, přátelské vystupování
a spolehlivá práce přestavují nejvyšší priority jak pro nás, tak i pro naše
obchodní partnery.

NÁKUP OKEN
OSOBNÍ A KOMPETENTNÍ PORADENSTVÍ
PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJCŮ INTERNORM
Poradenství při koupi nových oken a dveří je věcí důvěry. Koneckonců se jedná o investici, která bude mít dlouhé trvání. Z tohoto důvodu sází Internorm na vynikající kvalifikaci svých partnerů, kteří Vám nabídnou komplexní péči sahající od profesionálního
poradenství přes čistou montáž až po dokonalý poprodejní servis. Protože cílem společnosti Internorm není jen to, abyste byli
spokojeni. Chceme, abyste byli nadšeni.
[1st] window partner jako značka kvality
Certifikovaní partneři Internormu musejí splňovat deset definovaných standardů péče o zákazníky (Customer Care Standards).
Jejich dodržování zjišťujeme prostřednictvím průzkumu spokojenosti našich zákazníků prováděného externím institutem. Neustále
se snažíme naše služby zlepšovat.

10 ZÁSAD PROGRAMU PÉČE O ZÁKAZNÍKY
1

Postaráme se o to, abyste se s námi mohli vždy pohodlně spojit, a sjednáme s Vámi takový termín konzultace,
který Vám bude vyhovovat.

2

V příjemném prostředí naší vzorkovny získáte dobrý přehled o výrobcích.

3

potřeby.
Vážíme si Vás jako zákazníka, chováme se vždy přátelsky a vstřícně a reagujeme na Vaše individuální potřeby.

4
5
6
7
8
9
10
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Kompetentní poradenství zahrnující všechny naše výrobky i služby Vám usnadní rozhodnutí. Kromě toho nabízíme užitečné příslušenství.

Nabídka bude předána včas a odpovídá přesně ujednání z konzultace.

Nabídka bude vytvořena přehledně a propracována společně s Vámi, aby bylo možné zodpovědět případné
dotazy.
dotazy.

Objednané výrobky dodáme ve sjednaném termínu a v bezvadném stavu a odborně je osadíme.

Veškeré práce budou prováděny šetrným způsobem, čistě a řádně spolehlivým a kompetentním montážním
týmem.

V přiměřené době po montáži se s Vámi spojíme, abychom se ujistili, že jste nadšeni.

Na Vaše dotazy a žádosti reagujeme neprodleně a takovým způsobem, abychom Vám pomohli.

PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ
ZDVIŽNĚPOSUVNÉ DVEŘE AŽ DO XL
Ať už malé, velké, dlouhé nebo široké – profesionální montáž je enormně důležitá u každého okna. Protože je základním předpokladem bezvadného fungování Vašich oken a Vaší dlouhodobé spokojenosti. Fungování však nevnímáme pouze jako bezproblémové
otvírání a zavírání oken. Protože v případě nesprávné montáže okna může docházet k únikům tepla a k poškození stavby. Právě
mezi stavební konstrukcí a oknem může unikat velké množství tepla. V důsledku rozdílných teplot se sráží vlhkost a v nejhorším
případě dochází ke vzniku plísně.
U oken velmi velkých rozměrů nebo zdvižněposuvných dveří bývá montáž zpravidla náročná. Mnoho správně zaškolených rukou
musí správně spolupracovat, aby okno bylo správně zabudované ve stavebním otvoru. U společnosti Internorm a jejích prodejců
začíná montáž již ve fázi plánování. Aby montáž proběhla skutečně hladce a odborně, provádí ji pouze dobře zaškolení a certifikovaní montážní pracovníci našich prodejců.

Rozum tvoří
design.
Cit tvoří domov.
domov.
Z přesvědčení zní naše hlavní zásada takto:
Z přesvědčení zní naše hlavní zásada takto:
Rozumíme svým zákazníkům a víme, co
Rozumíme svým zákazníkům a víme, co
potřebují. Neustále rychleji a lépe reagovat na
potřebují. Neustále rychleji a lépe reagovat na
požadavky našich zákazníků je součástí naší
požadavky našich zákazníků je součástí naší
DNA. Protože my jsme spokojeni teprve tehdy,
DNA. Protože my jsme spokojeni teprve tehdy,
když jsou naši zákazníci nadšeni!
když jsou naši zákazníci nadšeni!
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06 | NADŠENÍ
JSME SPOKOJENI TEPRVE TEHDY,
KDYŽ JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI
NADŠENI!

Nákup oken může být často celkem náročný. Velké množství kombinovatelných barev a provedení oken a dveří často bývá matoucí. Naši prodejci Internorm Vám při nákupu oken rádi poradí! Je pro ně důležité, aby
Vás v osobním rozhovoru informovali o naší nabídce a výrobcích, a aby
společně s Vámi našli vhodná okna a dveře pro Váš individuální domov.
Internorm nabízí různé inovace v oblasti oken a dveří, které lze různými
způsoby kombinovat. Proto je pro nás mimořádně důležité, abychom
Vám předvedli různé funkce našeho výrobního programu, a abychom
Vám umožnili, abyste si je také sami vyzkoušeli.

NADŠENÍ
STANOVISKA NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ K NÁKUPU OKEN INTERNORM
K NÁKUPU OKEN INTERNORM
Náš videobloger Stefan se vydal na cestu Rakouskem a navštívil zákazníky, kteří svůj domov vybavili výrobky Internorm.
Náš videobloger Stefan se vydal na cestu Rakouskem a navštívil zákazníky, kteří svůj domov vybavili výrobky Internorm.
Přesvědčte se sami z autentických ohlasů.
Přesvědčte se sami z autentických ohlasů.

HOTEL V GROSSARLU

VŠE PRO SPOKOJENÉ HOSTY
„Mnoho kolegů z hotelnictví nám doporučilo Internorm z důvodu
bezproblémové realizace a špičkové kvality. Nechali jsme se přesvědčit a jsme velmi rádi, že jsme zvolili Internorm. Nyní i my doporučujeme Internorm dál našim kolegům, protože našim hostům se
kvalitní okna líbí a díky nim se u nás dobře cítí.“
Hermann Neudegger, majitel hotelu Nesslerhof

Informujte se více o nadšení našich zákazníků při rozhovorech s videoblogerem Stefanem.
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NOVOSTAVBA Z MASIVNÍHO DŘEVA

DOKONALÉ SPOJENÍ KVALITY
A DESIGNU
„Kvalita oken pro nás byla rozhodující. Protože právě u dřevostavby
je důležité, aby se dovnitř nedostávala vlhkost, a aby izolace byla
kvalitní. Také designový styl se nám líbil, protože pevné zasklení
vypadá stejně jako otvíratelné křídlo. Líbil se nám úsporný design,
a proto jsme se rozhodli pro okna v designovém stylu Studio.“
Tim a Claudia ze Štýrska (Rakousko)

NOVOSTAVBA S OKNY A VCHODOVÝMI DVEŘMI
NOVOSTAVBA S OKNY A VCHODOVÝMI
INTERNORM
DVEŘMI INTERNORM

SLADĚNÉ VÝROBKY
SLADĚNÉ VÝROBKY
„Plošně lícující okna mě nadchla, vypadají velmi luxusně. Možnost
„Plošně lícující
okna mě nadchla,
vypadají velmi
luxusně.
barevného
a designového
sladění venkovních
žaluzií,
rolet, Možnost
vchodobarevného
designového
sladění venkovních
žaluzií, rolet,
vých
dveří aa vedlejších
vchodových
dveří je dokonalá.
Takévchodoprodejvých
dveří a vedlejších
je dokonalá.
Také prodejce
Internorm
byl velmi vchodových
angažovaný,dveří
pravidelně
se informoval,
zda
cevše
Internorm
byl velmi
pravidelně
informoval,
zda
je
v pořádku,
a takéangažovaný,
se byl sám seznámit
se se
situací
na stavbě.“
je vše v pořádku, a také se byl sám seznámit se situací na stavbě.“
Harald z Dolního Rakouska (Rakousko)
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