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Editorial

CHCEM BÝVAŤ TAK,  
AKÝ SOM! 

Kto by nechcel bývať tak, aby to čo najlepšie 

zodpovedalo jeho štýlu a odzrkadľovalo jeho 

osobnosť? Aby ste si vo Vašom domove  

zrealizovali Váš sen o bývaní, sú okrem 

vonkajšieho a vnútorného stvárnenia budovy 

dôležité predovšetkým akcenty architektúry ako 

okná a dvere.

Internorm – okná a dvere spájajú vysokokvalitné 

materiály s perfektnou funkciou – a tým  

vytvárajú smer určujúce prvky dizajnu.  

A dobré na tom je, že práve tu nájdete per-

fektné riešenia pre Vaše okná, dvere a slnečnú 

ochranu, ktorá sa najlepšie hodí k Vášmu štýlu 

života a bývania. 

Tri štýly dizajnu studio, home a ambiente  

presvedčia svojou individualitou, 

mnohotvárnosťou a komfortom – štýlovo a 

jasne. 

ponorte sa do Internorm – sveta a získajte 

prehľad, aby ste sa mohli rozhliadnuť!

Christian Klinger

Spoluvlastník Internorm International GmbH
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home

studio

ambiente 

studio sleduje svojim stvárnením čisté línie.  
Svojou avantgardnou rečou tvarov a redukovaným 
spracovaním je tento štýl veľmi nekonvenčný. 

ambiente sa vyznačuje tradičnými formami – 
nadčasovou klasikou a eleganciou. pritom je kompozí-
cia bohato stvárnená a poskytuje domáci komfort. 

home pure spĺňa nároky moderného, priamočiareho 
štýlu a vytvára presvetlený životný priestor.

Štýlydizajnu 
Akcenty architektúry 

Architektúra stavby odzrkadľuje človeka, ktorý tam býva. 

Internorm spája ľudí a stavby a tým umožňuje individuál-

ny štýl bývania. S Internorm oknami a dverami zrealizuje-

te Vaše osobné predstavy o bývaní. 

Aby ste našli pri riešení Vašich okien správny tvar, farbu a 

materiál, ktorý spĺňa Vaše nároky na architektúru, dizajn a 

komfort, môžete si vybrať z troch rozdielnych Internorm – 

štýlov dizajnu: studio, home a ambiente. 

preto otázka:

V KTOROM DOME SA  
CÍTITE NAJLEPŠIE?

home soft pôsobí sympaticky, útulne a ponúka rozma-
nité možnosti stvárnenia – od elegancie až po hravosť. 

soft

pure

6 I 7    



studio

home pure

ambiente

home soft
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studio

Čistou rečou tvarov a redukovaným dizajnom  

studio okná sa perfektne začlenia do architektúry 

Vašej stavby. prevažne plošne lícujúce systémy  

vyzdvihujú minimalistický štýl bývania a môžu byť 

kompletne integrované do muriva – tým je viditeľná  

už len tabuľa skla. 

Vašej kreativite nestaviame hranice – aj pri povrchoch 

a farbách je ponechaného veľa priestoru pre Vašu  

individualizáciu. Ako aj pri studio kolekcii: kľučky, 

ochrana proti slnku a hmyzu, vchodové dvere, 

veľkoplošné prvky. Všetky studio okná v materiáloch 

drevo/hliník, plast/hliník a plast nájdete v studio  

komfort. 

Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri  

skúmaní studio štýlu!

IDEÁL PRE INDIVIDUALISTOV

studio
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studio
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studio studio Vonkajší pohľad  

pOHĽAD Z VONKU
Kladiete veľký dôraz na život v atmosfére oriento-
vanej na dizajn. prezentujete sa ako trendsetter a 
uprednostňujete technologické pokroky. studio  
vyzdvihuje Váš exkluzívny životný štýl – zrealizujte 
svoje individuálne požiadavky!

pri plastových a plastovo/hliníkových studio oknách 
nie je žiadny rozdiel medzi fixným zasklením a pre-
vedením krídla. 

INDIVIDUALIZÁCIA
studio okná perfektne zapadnú do architektúry 
Vášho domova – zdôraznite akcenty povrchom a 
farbami!

Povrchy 
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou 
životnosťou, počasiu odolným hliníkom so širokou 
paletou farieb a farebne bohatou optikou dreva.
 
Farby 
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb – hodiacich 
sa k Vašim studio oknám. Kompletný program farieb 
nájdete v prehľade od strany 96.

         

M916 HF735 EL 01 EL 02

HM906 HFM02 HFM03 HM716

plast biely

Hliníkový predsadený kryt vo farbách odolných počasiu

Hliníkový predsadený kryt v mnohých RAL- farbách
Bezrámové zabudovanie 
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studio studio Vonkajší pohľad 

MOŽNOSTI ZABUDOVANIA
studio okná Vám umožňujú individuálne zabudovanie:

•	 	bezrámovú	architektúru,	t.z.	trojstranné	zabudovanie	do	muriva	–	viditeľná	je	iba	tabuľa	skla	(pri	studio 
oknách KF400 a KF 405)

•	 klasickú	architektúru	–	zabudovanie	s	kompletne	viditeľnými	rámami	okna	s	minimálnou	pohľadovou	
šírkou 

•	 Moderná	renovácia	–	štylizovaná	optika	krídla	a	rámu

  

Klasické zabudovanie 

Moderná renovácia
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studio studio Vnútorný pohľad 

pOHĽAD Z VNÚTRA
Zredukovanie na podstatné vytvorí priestor pre  
Vašu sebarealizáciu a perfektný priestor na stiahnu-
tie sa pred Vašim všedným pracovným dňom.  
studio predstavuje vysoký životný štandard a pos-
kytuje jedinečný pocit zo života. 

INDIVIDUALIZÁCIA 
studio okná presvedčia čistými štruktúrami  
bytovej architektúry – zdôraznite akcenty povrchom 
a farbami!

Povrchy 
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou 
životnosťou a prirodzeným drevom so širokou  
paletou farieb. 

Farby 
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb – hodiacich 
sa k Vašim studio oknám. Kompletný program farieb 
nájdete v prehľade od strany 96.

 

Biela RAL 7040 FI 916 FI 500

FI 501 FI 504 FI 509LA 600

plast alebo drevo biele

Drevo vo všetkých RAL-farbách

Drevo v lazúrovaných a krycích štandardných farbách
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studio

 HT 410
CO-Z1B

AT 400
p407-1

HT 410
GA-B0B

HT 410
CO-Z1B

studio Kolekcia

 

Kľučky

Ochrana pred slnkom  
a hmyzom

Vchodové dvere

V Internorme Vás očakáva bohatý výber kľučiek –  
naše doporučenie sme Vám tu zobrazili. Ešte viac kľučiek 
pekného tvaru nájdete u Vášho Internorm [1st] window 
partnera!

Dvere hodiace sa k studio oknám udávajú individuálne 
riešenia dverí – tu sa nachádza iba exklusívny výber. 
Ďalšie	modely	nájdete	v	Internorm	-	Türenbuch	(Kniha	
dverí )	príp.	na	(www.internorm-okna.sk).	

Moderná architektúra skla s veľkoplošným zasklením 
a zdvižno-posuvnými dverami, tiež s riešením rohov 
v celopresklenom prevedení, XL- veľkosti do šírky 
12 m a plochou skla do 17 m². Rozhodnite sa medzi 
zdvižno-posuvnými alebo sklopno-posuvnými dverami 
a pevným zasklením. 

Veľkoplošné prvky

Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú 
okno na funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády 
domu. 

Zdvojené okná: Integrovaná a tým aj chránená 
slnečná a pohľadová ochrana medzi okennými 
tabuľami – podľa výberu žalúzie, plisovaná 
roletka alebo Duette®.
Vonkajšia žalúzia: Optimálne riadenie a ov-
ládanie svetla a tepla nastaviteľnými lamelami, 
možnosť kombinácie s ochranou proti hmyzu
Predokenné rolety: kompletne namontované 
na okne, možnosť kombinácie s ochranou proti 
hmyzu
Ochrana proti hmyzu: pevný, otváravý a 
posuvný rám alebo rolovacie systémy možnosť 
kombinácie so slnečnou ochranou.

Štandardné kľučky G80
Art-Nr. 36423

Štandardné kľučky G80
Art-Nr. 36404

Štandardné kľučky G80
Art-Nr. 36400

Pevné zasklenie Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník Balkónové a vedľajšie 
vchodové dvere plast 

Zdvižno-posuvné dvere drevo/hliník

Zdvojené okno Ochrana proti 
hmyzu

Vonkajšie žalúzie Predokenné 
rolety

Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu studio.  
Väčší výber nájdete v prehľade od strany 94.
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studio

      

studio Okno

studio okná sú technologicky vyspelé riešenia, energeticky efektívne a vyznačujú sa plošne lícujúcim  
dizajnom zvonku a zvnútra. Zobrazenie okenných systémov KF 405 – ďalšie studio okenné systémy nájdete  
v studio komfort na nasledujúcich stranách. 

Technology 

®

ČÍM SA VYZNAČUJÚ INTERNORM OKNÁ 
 

Internorm studio okná v materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast spája moderný plošne lícujúci dizajn s 
inovatívnymi technológiami. 

Vynikajúca tepelná izolácia a optimálna energetická efektivita
Všetky Internom okná sú najvhodnejšie pre nízkoenergetické a pasívne domy a z časti aj dostupné ako 
komponenty	certifikované	pre	pasívne	domy	(	podľa	Inštitútu	pre	pasívne	domy	Dr.	Feist/Darmstadt).	Sério-
vo dodávané Internorm-3-jité izolačné zasklenie SOLAR+ ponúka maximálnu tepelnú izoláciu a energetickú 
efektivitu.	Celkový	stupeň	priepustnosti	energie	(g-	hodnota)	je	o	20	%	vyššia	ako	pri	3-jitom	štandardnom	
zasklení.	Tým	sa	zvýši	aj	solárny	zisk	energie	o	20	%	–	zdarma	dodatočné	kúrenie	a	tým	aj	prispievanie	k	
ochrane klímy. 

Zdvojené okná so 4-násobnou ochranou
Špeciálna zdvojená konštrukcia ponúka perfektnú 4-násobnú ochranu: zvýšenú tepelnú a zvukovú ochranu 
ako aj integrovanú slnečnú a pohľadovú ochranu. Nachádza sa medzi tabuľami skla – podľa výberu žalúzie, 
plisová roletka alebo Duette®. Nie sú potrebné žiadne stavebné opatrenia ani dodatočné montážne náklady.

Najlepšia ochrana
Internorm	okná	so	skrytým	kovaním	sú	vybavené	v	oboch	dolných	rohoch	bezpečnostným	kovaním	(základ-
ná bezpečnosť). pre ešte väčšiu bezpečnosť existujú dve dodatočné vyhotovenia v odolnostnej triede WK1 a 
WK2	(	príp.	Resistant	Class	RC1	a	RC2).
  

ČÍM SA VYZNAČUJÚ STUDIO OKNÁ 

MATERIÁL – KOMBINÁCIA V  

MODERNEJ OPTIKE SKLA

Inovatívne plastové, plastovo/hliníkové a 

drevo/hliníkové zdvojené systémy s termo-

penou pre najlepšiu energetickú efektivitu

I-TEC ZASKLENIE

FIX-O-ROUND TECHNOLÓGIA

Dokonalá celoobvodová fixácia tabule  

skla zabezpečuje lepšiu stabilitu, tepelnú a  

zvukovú izoláciu, bezpečnosť proti  

vlámaniu a funkčnosť okna.

I-TEC TIENENIE

FOTOVOLTIKA-ŽALÚZIE

Sebestačné zásobovanie energiou inte-

grovaným fotovoltickým modulom, bez 

inštalačných nákladov, bezdrátové riadenie 

cez bidirekcionálny prijímač, možnosť 

integrovať do celkového riadenie budovy 

(pri	všetkých	zdvojených	oknách).

ZasklenieI-tec TienenieI-tec
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studio studio Komfort

Uzamykanie

Zvuková izolácia 

Plast / hliníkDrevo / hliníkMateriál

Tepelná izolácia

Bezpečnosť

Smer určujúce výhody

««««« 
skryté

««««« 
skryté

«««««
43 – 45 dB

«««««
37 – 42 dB

«««««
Uw do 0,63 W/m2K

«««««
Uw do 0,69 W/m2K

HV 240
VARION 4 Vetro-Design

HF 200

«««««
RC1, RC2

«««««
RC1, RC2

 Inovatívny dizajn s mo-
derným skleným krídlom 

 perfektná 4-násobná ochra-
na : slnečná a pohľadová 
ochrana, zvuková a tepelná 
ochrana

 Zabudovaním medzi sklá 
(žalúzie,	plisová	roletka	
alebo Duette®) ochrana pred 
poškodením a poveter-
nostnými vplyvmi, nehlučné 
ovládanie

 Sériovo 3-jité zasklenie 
SOLAR+ pre optimálnu ener-
getickú účinnosť 

 Inovatívny zdvojený systém 
drevo/termopena/hliník

 3-jitý systém tesnenia

 

Plast

««««« 
skryté

«««««
34 – 42 dB

«««««
Uw do 0,69 W/m2K

KF 400
THERMO pASSIV

«««««
WK1, WK2

 Vysoko 
tepelnoizolačná 
termopena	(	bez	
HFCKW, HFKW a 
FKW)

 Sériovo 3-jité  
zasklenie SOLAR+ 
pre optimálnu ener-
getickú efektivitu

 Na želanie vyhoto-
venie certifikované 
pre pasívne domy

««««« 
skryté

«««««
35 – 43 dB

«««««
Uw do 0,71 W/m2K

KF 405
THERMO DESIGN

«««««
WK1, WK2

 Inovatívny dizajn s 
modernou optik-
ou skla – zvnútra 
plošne lícujúci

 FIX-O-ROUND 
technológia

 Sériovo 3-jité  
zasklenie SOLAR+ 
pre optimálnu ener-
getickú efektivitu

««««« 
skryté

«««««
34 – 42 dB

«««««
Uw do 0,69 W/m2K

«««««
WK1, WK2

 Sériovo 3-jité  
zasklenie SOLAR+

 Sklené krídlo – bez 
rozdielu v pohľade 
zvonku medzi 
fixnými a otváravými 
časťami 

 Bezrámová archi-
tektúra skla – okno 
môže byť z troch 
strán zabudované 
(	a	výhody	2	a	3		z	
KF 405)

KF 400
THERMO pASSIV

««««« 
skryté

«««««
35 – 43 dB

«««««
Uw do 0,71 W/m2K

KF 405
THERMO DESIGN

«««««
WK1, WK2

 plošne lícujúci 
dizajn zvnútra

 Na želanie zvonku s 
profilovanou optik-
ou rámu

 Na želanie so 
skráteným hliníko-
vým predsadeným 
krytom pre tepelno-
technicky optima-
lizované stavebné 
pripojenie	(	a	všetky	
výhody z KF 400)

KV 240
pASSION 4

 perfektná 4-násob-
ná ochrana: slnečná 
a pohľadová 
ochrana, zvuková a 
tepelná ochrana

 Zabudovaním med-
zi	sklá	(	žalúzie,	pli-
sová roletka alebo 
Duette®) ochrana 
pred poškodením 
a poveternostnými 
vplyvmi

 plošne lícujúce 
krídlo

«««««
WK1, WK2

«««««
38 – 45 dB

«««««
Uw do 0,80 W/m2K

««««« 
viditeľné

ZasklenieI-tec

TienenieI-tec

ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec

TienenieI-tec

ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec
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studio studio Komfort

Plast / HliníkDrevo / HliníkMateriál

HV 240
VARION 4 Vetro-Design

HF 200

Plast

KF 400
THERMO pASSIV

KF 405
THERMO DESIGN

KF 400
THERMO pASSIV

KF 405
THERMO DESIGN

KV 240
pASSION 4

Rozmery v mm

Stavebná hĺbka rámu

pohľadová šírka rám/krídlo

pohľadová šírka bez stĺpika (2krídla)

pohľadová šírka so stĺpikom (2krídla)

Spôsoby otvárania

Fixné

Otváravé a otváravo/sklopné

Sklopné

posuvné okno

Uzamykateľné dvere

posuvné dvere

Dvere s prahom

Von otváravé dvere

Tesnenia

počet

Farba dorazového tesnenia 
zvonku

85

114

134

173

«
«
«

«

3

čierna

85

114

134

173

«
«
«
«
«
«
«

3

čierna

93

89

100

«
«
«
 
«
 
«

93

87

100

154

«
«
«
«
«
«
«

71

118

130

181

«
«
«
 
 
 
«

3

čierna

3

čierna

3

čierna

90

87

100

154

«
«
«
«
«
«
«

90

89

100

«
«
«
 
«
 
«

3

svetlošedá

3

svetlošedá

nie je k dispozícii nie je k dispozícii 
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home

home
Tento štýl vytvára pekný svet bývania a zabezpečuje príjemnú, harmonickú atmosféru. 

Je určený pre ľudí, ktorí si chcú vytvoriť viac životného priestoru pre všetky ich priania 

a myšlienky, pretože doma je vždy najkrajšie. Možnosť vybudovať si takýto domov  

úplne podľa svojich predstáv a želaní, je ešte stále ich najdôležitejším životným 

cieľom.

Ich životný štýl je formovaný vysokou kvalitou a dizajnom. Internorm home okná 

spĺňajú túto požiadavku viac ako zaslúžene – garantujú viac kvality života a vyšší  

komfort bývania. home okná „sú“ inteligentnou kombináciou moderného a tradičného:

 

HOME pURE

home pure spĺňa nároky moderného a priamočiareho štýlu a vytvára presvetlený 

životný priestor, v ktorom môžete naplniť a vytvoriť individuálne pole pôsobnosti pre 

seba a Vašu rodinu.

HOME SOFT

home soft pôsobí sympaticky, útulne a ponúka rozmanité možnosti stvárnenia –  

od elegancie až po hravosť. Takmer bezhraničný výber tvarov okna – je jedno či oblé, 

segmentové, košové alebo gotické – priečky v mnohých prevedeniach a ďalšie  

dizajnové prvky ako farby, kľučky atď. dodajú Vášmu domovu harmonický štýl.

home pure

home soft
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home

Rovné, hranaté formy a moderný dizajn home pure 

okien zdôrazňujú architektúru Vašej stavby. plošne 

zapustené systémy sa perfektne prispôsobia Vášmu 

puristickému štýlu bývania. 

Vašej kreativite nestaviame hranice – aj pri  

povrchoch a farbách je ponechaného veľa priestoru 

pre Vašu individualizáciu. Ako aj pri home pure  

kolekcii: kľučky, ochrana proti slnku a hmyzu,  

vchodové dvere, veľkoplošné prvky. Všetky home pure 

okná v materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast 

nájdete v home pure komfort.  

Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri  

skúmaní home pure štýlu!

 

IDEÁL PRE PURISTOV

home 
pure
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home
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home home pure Vonkajší pohľad 

pOHĽAD Z VONKU
Ako purista kladiete veľký dôraz na vysokú kvalitu 
života a ste orientovaný štýlovo. home pure okná 
vyzdvihujú Váš aktívny životný štýl – uskutočnite 
svoje puristické požiadavky!

INDIVIDUALIZÁCIA
home pure okná perfektne zapadnú do architektúry 
Vášho domova – zdôraznite akcenty povrchom a 
farbami!

Povrchy 
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou 
životnosťou, počasiu odolným hliníkom so širokou 
paletou farieb a farebne bohatou optikou dreva. 

Farby 
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb – hodiacich 
sa k Vašim home pure oknám. Kompletný program 
farieb nájdete v prehľade od strany 96.

M916 HF735 EL 01 EL 02

HM906 HFM02 HFM03 HM716

plast biely 

Hliníkový predsadený kryt vo farbách odolných počasiu

Hliníkový predsadený kryt v mnohých RAL- farbách DM 03 HM817
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home home pure Vnútorný pohľad 

pOHĽAD Z VNÚTRA
priamočiare tvary home pure okien uspokoja Vaše 
požiadavky na puristickú estetiku. home pure  
predstavuje vysoký životný štandard a posilní Váš 
individuálny pocit zo života. 

INDIVIDUALIZÁCIA
home pure okná presvedčia čistými štruktúrami 
bytovej architektúry – zdôraznite akcenty povrchom 
a farbami! 

Povrchy 
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou 
životnosťou a prirodzeným drevom so širokou pale-
tou farieb.  

Farby 
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb – hodiacich 
sa k Vašim home pure oknám. Kompletný program 
farieb nájdete v prehľade od strany 96.

Biela RAL 7040 FI 916 FI 501

plast alebo drevo biele

Drevo vo všetkých RAL-farbách

Drevo v lazúrovaných a krycích štandardných farbách FI 503 FI 502FI 505 LA 115
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home

 Štandardné kľučky G80
Art-Nr. 36423

Štandardné kľučky G80
Art-Nr. 36404

Štandardné kľučky G80
Art-Nr. 36400

 

home pure Kolekcia

Kľučky

Ochrana pred slnkom  
a hmyzom

Vchodové dvere

V Internorme Vás očakáva výber kľučiek s vysokými 
nárokmi – naše doporučenie sme Vám tu zobrazili.  
Ešte viac kľučiek pekného tvaru nájdete u Vášho Internorm 
[1st] window partnera!

Dvere hodiace sa k home pure oknám udávajú indivi-
duálne riešenia dverí – tu sa nachádza iba exklusívny 
výber. Ďalšie modely nájdete v Internorm – Türenbuch 
(Kniha	dverí )	príp.	na	www.internorm-okna.sk.

Moderná architektúra skla s veľkoplošným zasklením 
a zdvižno-posuvnými dverami, tiež s riešením rohov 
v celopresklenom prevedení,  XL- veľkosti do šírky 
12 m a plochou skla do 17 m². Rozhodnite sa medzi 
zdvižno-posuvnými alebo sklopno-posuvnými dverami 
a pevným zasklením. 

Veľkoplošné prvky

Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú 
okno na funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády 
domu.  

AT 400
p302-4

AT 400
p406-3

HT 400
VE-A0B

Pevné zasklenie Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník Balkónové a vedľajšie 
vchodové dvere plast 

Zdvižno-posuvné dvere drevo/hliník

Zdvojené okno Ochrana proti 
hmyzu

Vonkajšie žalúzie Predokenné 
rolety

Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu home pure. 
Väčší výber nájdete v prehľade od strany 94.

AT 400
p202-3

Zdvojené okná: Integrovaná a tým aj chrá-
nená slnečná a pohľadová ochrana medzi 
okennými tabuľami – podľa výberu žalúzie, 
plisovaná roletka alebo Duette®.
Vonkajšia žalúzia: Optimálne riadenie a ov-
ládanie svetla a tepla nastaviteľnými lamelami, 
možnosť kombinácie s ochranou proti hmyzu
Predokenné rolety: kompletne namontované 
na okne, možnosť kombinácie s ochranou 
proti hmyzu
Ochrana proti hmyzu: pevný, otváravý a po-
suvný rám alebo rolovacie systémy možnosť 
kombinácie so slnečnou ochranou.
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home home pure Okno

home pure okná sú technologicky vyspelé riešenia, energeticky efektívne a vyznačujú sa puristickým plošne 
zapusteným dizajnom zvonku a zvnútra. Zobrazenie okenných systémov HV 240 – ďalšie home pure okenné 
systémy nájdete v home pure Komfort na nasledujúcich stranách.

ČÍM SA VYZNAČUJÚ INTERNORM OKNÁ 
Internorm home pure okná spájajú v materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast moderný, plošne zapustený 
dizajn s inovatívnymi technológiami. 

Vynikajúca tepelná izolácia a optimálna energetická efektivita
Vďaka inovatívnym technológiam sú všetky Internom okná najvhodnejšie pre nízkoenergetické a pasívne domy 
a	z	časti	dostupné	aj	ako	komponenty	certifikované	pre	pasívne	domy	(podľa	Inštitútu	pre	pasívne	domy	 
Dr. Feist/ Darmstadt). Sériovo dodávané Internorm-3-jité izolačné zasklenie SOLAR+ ponúka maximálnu te-
pelnú izoláciu a energetickú efektivitu. 

I-TEC ZASKLENIE FIX-O-ROUND TECHNOLÓGIA
Dokonalá celoobvodová fixácia tabule skla zabezpečuje lepšiu stabilitu, tepelnú a zvukovú izoláciu, 
bezpečnosť proti vlámaniu a funkčnosť okna.

Zdvojené okná so 4-násobnou ochranou
Špeciálna zdvojená konštrukcia ponúka perfektnú 4-násobnú ochranu: zvýšenú tepelnú a zvukovú ochranu 
ako aj integrovanú slnečnú a pohľadovú ochranu. Nachádza sa medzi tabuľami skla – podľa výberu žalúzie, 
plisová roletka alebo Duette®. Nie sú potrebné žiadne stavebné opatrenia ani dodatočné montážne náklady.

Najlepšia ochrana
Internorm	okná	so	skrytým	kovaním	sú	vybavené	v	oboch	dolných	rohoch	bezpečnostným	kovaním	(základná	
bezpečnosť). pre ešte väčšiu bezpečnosť existujú dve dodatočné prevedenia v odolnostnej triede WK1 a WK2 
(	príp.	Resistant	Class	RC1	a	RC2).

Perfektná kombinovateľnosť
home pure okná môžu byť materiálovo kombinovateľné – drevo/hliník s plast/hliníkom. Tak môže byť každá 
miestnosť zariadená optimálnym riešením okna s vhodného materiálu. 

ČÍM SA VYZNAČUJÚ HOME pURE OKNÁ 

TienenieI-tec

I-TEC TIENENIE

FOTOVOLTIKA-ŽALÚZIE

Sebestačné zásobovanie energiou inte-

grovaným fotovoltickým modulom, bez 

inštalačných nákladov, bezdrátové riadenie 

cez bidirekcionálny prijímač, možnosť 

integrovať do celkového riadenie budovy 

(pri	všetkých	zdvojených	oknách).

OPTIMÁLNA TEPELNÁ  

IZOLÁCIA

Vysoko tepelne izolovaná termopena 

zabezpečuje vynikajúcu tepelnú izolá-

ciu a optimálny priebeh izotermy. Na 

okne sa tým netvorí kondenzát. 

DIZAJNOVÉ UZATVÁRACIE PRVKY

pri home pure oknách získate sériovo 

dizajnové uzatváracie prvky v striebornej 

farbe – ľahšia údržba a krajší vzhľad. 
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home

Uzamykanie

Zvuková izolácia 

Materiál

Tepelná izolácia

Bezpečnosť

Smer určujúce výhody

home pure Komfort

Drevo / Hliník

«««««
skryté

««««« 
skryté

«««««
43 – 45 dB

«««««
37 – 42 dB

«««««
Uw do 0,63 W/m2K

«««««
Uw do 0,70 W/m2K

HV 240
VARION 4 plošne lícujúci

HF 200
VARION

«««««
RC1, RC2

«««««
RC1, RC2

 perfektná 4-násobná  
ochrana: slnečná a 
pohľadová ochrana, zvuková 
a tepelná ochrana

 Zabudovaním medzi sklá 
(	žalúzie,	plisová	roletka	
alebo Duette®) ochrana pred 
poškodením a poveter-
nostnými vplyvmi, nehlučné 
ovládanie

 plošne lícujúce dizajnové 
krídlo

 Sériovo 3-jité zasklenie  
SOLAR+ pre optimálnu  
energetickú efektivitu

 Inovatívny zdvojený systém 
drevo/termopena/hliník

 3-jitý systém tesnenia

Plast / Hliník Plast

««««« 
viditeľné

«««««
33 – 45 dB

«««««
Uw do 0,81 W/m2K

KF 200
pASSION

«««««
WK1, WK2

««««« 
viditeľné

«««««
38 – 45 dB

«««««
Uw do 0,80 W/m2K

«««««
WK1, WK2

 perfektná 4-násobná ochrana: 
slnečná a pohľadová ochrana, 
zvuková a tepelná ochrana

	 Zabudovaním	medzi	sklá	(žalúzie,	
plisová roletka alebo Duette®) 
ochrana pred poškodením a 
poveternostnými vplyvmi, nehlučné 
ovládanie

 plošne lícujúce krídlo 

KV 240
pASSION 4

««««« 
skryté

«««««
33 – 45 dB

«««««
Uw do 0,81 W/m2K

KF 200
pASSION KANTO

«««««
WK1, WK2

 3-jitý systém tesnenia

 FIX-O-ROUND technológia

 Na želanie so skráteným  
hliníkovým predsadeným krytom 
pre tepelno-technicky optimálizo-
vané stavebné pripojenie 

 3-jitý systém tesnenia

 FIX-O-ROUND technológia

 Klasický dizajn v bielom  
plastovom vyhotovení

TienenieI-tec

ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec

TienenieI-tec

ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec
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home

Materiál

Rozmery v mm

Stavebná hĺbka rámu

pohľadová šírka rám/krídlo

pohľadová šírka bez stĺpika (2krídla)

pohľadová šírka so stĺpikom (2krídla)

Spôsoby otvárania

Fixné

Otváravé a otváravo/sklopné

Sklopné

posuvné okno

Uzamykateľné dvere

posuvné dvere

Dvere s prahom

Von otváravé dvere

Tesnenia

počet

Farba dorazového tesnenia 
zvonku

home pure Komfort

HV 240
VARION 4 plošne lícujúci

HF 200
VARION

85

114

134

173

«
«
«

«

3

čierna

85

114

134

173

«
«
«
«
«
«
«

3

čierna

Drevo / Hliník Plast / Hliník Plast

«
«
«
«
«
«
«
«

KV 240
pASSION 4

71

97

119

170

«
«
«
 
 
 
«

71

118

130

181

«
«
«
 
 
 
«

KF 200
pASSION

KF 200
pASSION KANTO

3

čierna

3

čierna

3

čierna

68

112,5

119

170
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home

Táto architektúra formuje Váš domov harmonickou 

rečou tvarov a Softline- dizajnu home soft okien.

Zaoblené Internorm okenné systémy sa optimálne 

prispôsobia Vášmu štýlu bývania.

Vašej kreativite nestaviame hranice – aj pri povr-

choch a farbách je ponechaného veľa priestoru pre 

Vašu individualizáciu. Ako aj pri home soft kolekcii: 

kľučky, ochrana proti slnku a hmyzu, vchodové dvere, 

veľkoplošné prvky. Všetky home soft okná v mate-

riáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast nájdete v home 

soft komfort.  

Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri skú-

maní home soft štýlu!

IDEÁL PRE NÁROČNÝCH

home 
soft
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home home soft Vonkajší pohľad 

pOHĽAD Z VONKU
Kladiete veľký dôraz na dobrú kvalitu života a na 
útulný, pokojný domov. Vytvorte s home soft oknami 
príjemnú, harmonická atmosféru bývania!

INDIVIDUALIZÁCIA 
home soft okná optimálne zapadnú do architektú-
ry Vášho domova – zdôraznite akcenty povrchom, 
priečkami a farbami!

Povrchy 
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou 
životnosťou, počasiu odolným hliníkom so širokou 
paletou farieb a farebne bohatou optikou dreva.  

Priečky
Zvoľte si z obsiahleho programu priečok: viditeľné a 
integrované priečky v rozličných šírkach. 

Farby 
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb – hodiacich 
sa k Vašim home soft oknám. Kompletný program 
farieb nájdete v prehľade od strany 96.

plast biely

Hliníkový predsadený kryt v mnohých farbách

Hliníkový predsadený kryt v štrukturovaných farbách s dreveným dekorom 

HM605

HDS 07 HFM21

HM803 HDS 03HDH 14 

Biela HM304HF735 HFM02
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home home soft Vnútorný pohľad 

pOHĽAD Z VNÚTRA
Oblé tvary home soft okien splnia Vaše túžby po 
harmónii a útulnosti. home soft predstavuje dobrý 
životný štandard a vytvorí veľa priestoru na realizá-
ciu pre Vaše tvorivé schopnosti. 

INDIVIDUALIZÁCIA
home soft okná očaria oblými tvarmi v bytovej  
architektúre – zdôraznite akcenty povrchom, 
priečkami a farbami!

Povrchy 
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou 
životnosťou, dekoračnými fóliami na plastové po-
vrchy ako aj prírodným drevom so širokou paletou 
farieb. 

Priečky
Zvoľte si z obsiahleho programu priečok: viditeľné a 
integrované priečky v rozličných šírkach. 

Farby 
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb – hodiacich 
sa k Vašim home soft oknám. Kompletný program 
farieb nájdete v prehľade od strany 96.

plast alebo drevo biele

Dekoračné fólie pre plastové povrchy v rozličných farbách

Drevo v lazúrových a krycích  štandardných farbách

FI 503 LA 601FI 502 LA 600

FI 506 FI 508

Biela FI 916 FI 501Oregon-dekor

52 I 53    



home

 

home soft Kolekcia

 

Kľučky

Ochrana pred slnkom  
a hmyzom

Vchodové dvere

V Internorme Vás očakáva výber kľučiek s vysokými 
nárokmi – naše doporučenie sme Vám tu zobrazili.  
Ešte viac kľučiek pekného tvaru nájdete u Vášho Internorm 
[1st] window partnera!

Dvere hodiace sa k home soft oknám udávajú indivi-
duálne riešenia dverí – tu sa nachádza iba exklusívny 
výber. Ďalšie modely nájdete v Internorm – Türenbuch 
(Kniha	dverí )	príp.	na		www.internorm-okna.sk.

Moderná architektúra skla s veľkoplošným zasklením a 
zdvižno-posuvnými dverami, tiež s riešením rohov v celo-
presklenom prevedení, XL- veľkosti do šírky 12 m a plochou 
skla do 17 m². Rozhodnite sa medzi zdvižno-posuvnými 
alebo sklopno-posuvnými dverami a pevným zasklením. 

Veľkoplošné prvky

Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú 
okno na funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády 
domu.  

Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník Posuvno-skladacie dvere, plast, plast/hliník Zdvižno-posuvné dvere, drevo/hliník

Zdvojené okno Ochrana proti 
hmyzu

Vonkajšie žalúzie Predokenné 
rolety 

Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu home soft. 
Väčší výber nájdete v prehľade od strany 94.

Zdvojené okná: Integrovaná a tým aj chránená 
slnečná a pohľadová ochrana medzi okenný-
mi tabuľami – podľa výberu žalúzie, plisovaná 
roletka alebo Duette®.
Vonkajšia žalúzia: Optimálne riadenie a ov-
ládanie svetla a tepla nastaviteľnými lamelami, 
možnosť kombinácie s ochranou proti hmyzu
Predokenné a nadokenné minirolety: 
kompletne namontované na okne, možnosť 
kombinácie s ochranou proti hmyzu
Ochrana proti hmyzu: pevný, otváravý a 
posuvný rám alebo rolovacie systémy možnosť 
kombinácie so slnečnou ochranou.

Štandardná hliníková 
kľučka Natur
Art-Nr. 33899

Ozdobná kľučka Bruxelles 
chróm satinovaný
Art-Nr. 34592

Ozdobná kľučka 
oceľ
Art-Nr. 34615

Ozdobná kľučka Athinai 
chróm/ušľachtilá oceľ matná
Art-Nr. 34596

AT 200
ET-E3B

AT 200
LU-C3B

HT 400
pU-H5B

AT 200
VA-A3B
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home home soft Okno

home soft okná sú kvalitatívne vysoko hodnotné, spoľahlivé riešenia, energeticky efektívne a vyznačujú sa 
zaobleným, plošne zapusteným dizajnom zvonku a zvnútra. Zobrazený okenný systém HV 340 – ďalšie home 
soft okenné systémy nájdete v home soft Komfort na nasledujúcich stranách. 

ČÍM SA VYZNAČUJÚ INTERNORM OKNÁ 

Internorm home soft okná spájajú v materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast – oblý Softline dizajn s ino-
vatívnymi technológiami.

Vynikajúca tepelná izolácia a optimálna energetická efektivita
Inovatívnymi technológiami sú všetky Internom okná najvhodnejšie pre nízkoenergetické a pasívne domy a  
z	časti	aj	dostupné	ako	komponenty	certifikované	pre	pasívne	domy	(podľa	Inštitútu	pre	pasívne	domy	 
Dr. Feist/Darmstadt). Sériovo dodávané Internorm-3-jité izolačné zasklenie SOLAR+ ponúka maximálnu  
tepelnú	izoláciu	a	energetickú	efektivitu.	Celkový	stupeň	priepustnosti	energie	(g-hodnota)	je	o	20	%	vyššia	
ako	pri	3-jitom	štandardnom	zasklení.	Tým	sa	zvýši	aj	solárny	zisk	energie	o	20	%	–	zdarma	dodatočné	 
kúrenie a tým aj prispievanie k ochrane klímy. 

Zdvojené okná so 4-násobnou ochranou
Špeciálna zdvojená konštrukcia ponúka perfektnú 4-násobnú ochranu: zvýšenú tepelnú a zvukovú ochranu 
ako aj integrovanú slnečnú a pohľadovú ochranu. Nachádza sa medzi tabuľami skla – podľa výberu žalúzie, 
plisová roletka alebo Duette®. Nie sú potrebné žiadne stavebné opatrenia ani dodatočné montážne náklady.

Najlepšia ochrana
Internorm	okná	so	skrytým	kovaním	sú	vybavené	v	oboch	dolných	rohoch	bezpečnostným	kovaním	(základná	
bezpečnosť). pre ešte väčšiu bezpečnosť existujú dve dodatočné prevedenia v odolnostnej triede WK1 a WK2 
(	príp.	Resistant	Class	RC1	a	RC2).

Perfektná kombinovateľnosť
home soft okná môžu byť materiálovo kombinovateľné – drevo/hliník s plast/hliníkom. Tak môže byť každá 
miestnosť zariadená optimálnym riešením okien s vhodného materiálu. 

ČÍM SA VYZNAČUJÚ HOME SOFT OKNÁ 

OPTIMÁLNA TEPELNÁ IZOLÁCIA

Dobrá tepelná izolácia s optimálnym  

priebehom izotermy zabezpečuje, aby sa 

na okne netvoril kondenzát. 

I-TEC ZASKLENIE  

FIX-O-ROUND TECHNOLÓGIA

Dokonalá celoobvodová fixácia tabule skla 

zabezpečuje lepšiu stabilitu, tepelnú a zvu-

kovú izoláciu, bezpečnosť proti vlámaniu a 

funkčnosť okna.

10° 
Isotherme

–10°C

0°C

+5°C

+10°C

+15°C

+20°C

0° 
Isotherme

+20°C –10°C

Technology 

®

I-TEC TIENENIE

FOTOVOLTIKA-ŽALÚZIE

Sebestačné zásobovanie energiou inte-

grovaným fotovoltickým modulom, bez 

inštalačných nákladov, bezdrátové riadenie 

cez bidirekcionálny prijímač, možnosť 

integrovať do celkového riadenie budovy 

(pri	všetkých	zdvojených	oknách).

ZasklenieI-tec TienenieI-tec
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home

Uzamykanie

Zvuková izolácia 

Materiál

Tepelná izolácia

Bezpečnosť

Smer určujúce výhody

home soft Komfort

Plast / HliníkDrevo / Hliník

«««««
skryté

««««« 
skryté

«««««
43 – 45 dB

«««««
34 – 43 dB

«««««
Uw do 0,63 W/m2K

«««««
Uw do 0,69 W/m2K

HV 340
EDITION 4

HF 300
EDITION

«««««
RC1, RC2

«««««
RC1, RC2

 perfektná 4-násobná ochra-
na: slnečná a pohľadová 
ochrana, zvuková a tepelná 
ochrana

 Zabudovaním medzi sklá 
(žalúzie,	plisová	roletka	
alebo Duette®) ochrana pred 
poškodením a poveter-
nostnými vplyvmi, nehlučné 
ovládanie, možný motorový 
pohon na solárnu energiu

 3-jitý systém tesnenia

 Sériovo 3-jité zasklenie  
SOLAR+ pre optimálnu  
energetickú efektivitu

 Inovatívny zdvojený systém 
drevo/termopena/hliník

 Hrúbka zasklenia podľa 
požiadaviek od 24 do  
48 mm

Plast

««««« 
skryté

«««««
33 – 46 dB

«««««
Uw do 0,75 W/m2K

KF 300
DIMENSION+

«««««
WK1, WK2

««««« 
skryté

«««««
38 – 44 dB

«««««
Uw do 0,79 W/m2K

«««««
WK1, WK2

 perfektná 4-násobná ochrana: 
slnečná a pohľadová ochrana, 
zvuková a tepelná ochrana

	 Zabudovaním	medzi	sklá	(žalúzie,	
plisová roletka alebo Duette®) 
ochrana pred poškodením a 
poveternostnými vplyvmi, nehlučné 
ovládanie, možný motorový pohon 
na solárnu energiu

 3-jitý systém tesnenia

KV 340
DIMENSION 4

««««« 
skryté

«««««
33 – 46 dB

«««««
Uw do 0,75 W/m2K

KF 300
DIMENSION+

«««««
WK1, WK2

 FIX-O-ROUND technológia

 5-komorový systém pre najlepšiu 
tepelnú izoláciu

 Na želanie čiastočné zakrytie 
rámu pre optimálne tepelno-
technické stavebné pripojenie

 Dostupná aj so 71 mm staveb-
nou hĺbkou rámu

 FIX-O-ROUND technológia

 3-jitý systém tesnenia

 5-komorový systém pre 
najlepšiu tepelnú izoláciu

 Dostupná aj so 68 mm  
stavebnou hĺbkou rámu

 

TienenieI-tec

ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec

TienenieI-tec

ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec
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home home soft Komfort

Materiál

HV 340
EDITION 4

HF 300
EDITION

KF 300
DIMENSION+

KV 340
DIMENSION 4

KF 300
DIMENSION+

Rozmery v mm

Stavebná hĺbka rámu

pohľadová šírka rám/krídlo

pohľadová šírka bez stĺpika (2krídla)

pohľadová šírka so stĺpikom (2krídla)

Spôsoby otvárania

Fixné

Otváravé a otváravo/sklopné

Sklopné

posuvné okno

Uzamykateľné dvere

posuvné dvere

Dvere s prahom

Von otváravé dvere

Tesnenia

počet / Farba 
dorazového tesnenia zvonku

93

114

134

173

«
«
«

«

93

114

134

173

«
«
«
«
«
«
«

83	(71)

86,5

119

170

«
«
«
«
«
«
«

83

91,5

129

180

«
«
«

«

80	(68)

86,5

119

170

«
«
«
«
«
«
«

3 / čierna 3 / čierna 3 / čierna, bledo šedá 3 / čierna, bledo šedá 3 / čierna, bledo šedá

« « « « «Priečky  (viditeľné	a integrované	priečky	v rozličných	šírkach)

Plast / HliníkDrevo / Hliník Plast
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Klasická reč tvarov a tradičný dizajn ambiente  

okien utvára architektúru Vášho domu. Osvedčené  

Internorm okenné systémy vyzdvihujú osobitý  

charakter Vášho domova. 

Vašej kreativite nestaviame hranice – aj pri  

povrchoch a farbách je ponechaného veľa priestoru 

pre Vašu individualizáciu. Ako aj pri ambiente kolekcii: 

kľučky, ochrana proti slnku a hmyzu, vchodové  

dvere, veľkoplošné prvky. Všetky ambiente okná v 

materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast nájdete v 

ambiente komfort.  

Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri 

skúmaní ambiente štýlu!

IDEÁL PRE TRADÍCIU

ambiente

ambiente
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ambiente
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ambiente ambiente Vonkajší pohľad 

pOHĽAD Z VONKU
Kladiete veľký dôraz na vysokú kvalitu života a na 
exkluzívny a elegantný štýl bývania. ambiente okná 
sledujú reč tvarov od secesie a klasicizmu – od 
tradičných, klasických domov až po elegantné  
vidiecké sídla. Všetky ambiente okná môžu byť  
vytvorené	v	Softline	–	dizajne	(oblé	tvary)	a	 
Premium	–	dizajne		(konvex-konkávne	tvary).

INDIVIDUALIZÁCIA
ambiente okná perfektne zapadnú do architektúry 
Vášho domova – zdôraznite akcenty povrchom, 
priečkami a farbami!

Povrchy 
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou 
životnosťou, počasiu odolným hliníkom so širokou 
paletou farieb a drevom v bohatej farebnej optike.  

Priečky
Zvoľte si z obsiahleho programu priečok: viditeľné a 
integrované priečky v rozličných šírkach ako aj zlaté 
a olovené priečky. 

Farby 
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb – hodiacich 
sa k Vašim ambiente oknám. Kompletný program 
farieb nájdete v prehľade od strany 96.

plast biely

Hliníkový predsadený kryt v mnohých farbách

Hliníkový predsadený kryt v štruktúrovaných farbách s dreveným dekorom 

Biela HM304 HM605 HM817

HM768 HDS 01 HDS 08 DM 01
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ambiente ambiente Vnútorný pohľad 

pOHĽAD Z VNÚTRA
Klasické tvary ambiente okien stvárni exkluzívne, 
vkusné bývanie. Internorm ambiente okná predsta-
vujú vysoký životný štandard a ponúkajú rozmanité 
možnosti stvárnenia.  

INDIVIDUALIZÁCIA
ambiente okná očaria tradičnými tvarmi bytovej ar-
chitekúry – zdôraznite akcenty povrchom, priečkami 
a farbami!

Povrchy 
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou 
životnosťou, dekoračnými fóliami na plastové po-
vrchy ako aj prírodným drevom so širokou paletou 
farieb. 

Priečky
Zvoľte si z obsiahleho programu priečok: viditeľné a 
integrované priečky v rozličných šírkach ako aj zlaté 
a olovené priečky. 

Farby 
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb – hodiacich 
sa k Vašim ambiente oknám. Kompletný program 
farieb nájdete v prehľade od strany 96.

plast alebo drevo biele

Dekoračné fólie pre plastové povrchy v rozličných farbách

Drevo v lazúrovaných a krycích štandardných farbách 

Biely hladký FI 916

FI 501

LA 602

LA 600 FI 507

FI 509

Zlatý dub

FI 503

Biely drevodekor
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ambiente

Ochrana pred slnkom  
a hmyzom

Vchodové dvere

V Internorme Vás očakáva výber kľučiek s vysokými 
nárokmi – naše doporučenie sme Vám tu zobrazili.  
Ešte viac kľučiek pekného tvaru nájdete u Vášho Internorm 
[1st] window partnera!

Dvere hodiace sa k ambiente oknám udávajú individuál-
ne riešenia dverí – tu sa nachádza iba exklusívny výber. 
Ďalšie	modely	nájdete	v	Internorm	–	Türenbuch	(Kniha	
dverí ) príp. na  www.internorm-okna.sk.

Moderná architektúra skla s veľkoplošným zasklením a 
zdvižno-posuvnými dverami, tiež s riešením rohov v celo-
presklenom prevedení, XL-veľkosti do šírky 12 m a plochou 
skla do 17 m². Rozhodnite sa medzi zdvižno-posuvnými 
alebo sklopno-posuvnými dverami a pevným zasklením.  

Veľkoplošné prvky

Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú 
okno na funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády 
domu.  

 

ambiente Kolekcia

 

Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník Posuvno-skladacie dvere, plast, plast/hliník Zdvižno-posuvné dvere, drevo/hliník

Zdvojené okno OkenicePredokenné rolety Ochrana proti 
hmyzu

Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu ambiente. 
Väčší výber nájdete v prehľade od strany 94.

Zdvojené okná: Integrovaná a tým aj chránená 
slnečná a pohľadová ochrana medzi okennými 
tabuľami – podľa výberu žalúzie, plisovaná 
roletka alebo Duette®.
Predokenné a nadokenné minirolety: 
kompletne namontované na okne, možnosť 
kombinácie s ochranou proti hmyzu
Ochrana proti hmyzu: pevný, otváravý a 
posuvný rám alebo rolovacie systémy možnosť 
kombinácie so slnečnou ochranou.
Okenice: z hliníka, s mnohými možnosťami 
stvárnenia, kombinovateľné s ochranou proti 
hmyzu

Štandardná 
hliníková kľučka 
Natur
Art-Nr. 33899

Ozdobná kľučka 
mosadz leštená
Art-Nr. 34597

Ozdobná kľučka 
oceľ
Art-Nr. 34615

Ozdobná kľučka 
Athinai chróm/
ušľachtilá oceľ matná
Art-Nr. 34596

Ozdobná kľučka 
Bruxelles chróm 
satinovaný
Art-Nr. 34592

Ozdobná kľučka 
Atlanta mosadz 
leštená
Art-Nr. 34750

Ozdobná kľučka 
Athinai mosadz 
leštená
Art-Nr. 34595

AT 200
AC-Z1B+Z1S

HT 400
ST-H1B

AT 200
EL-p1B+p1S

AT 200
ET-M5B 

Kľučky
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ambiente ambiente Okno

ambiente okná sú kvalitatívne vysoko hodnotné, spoľahlivé 
riešenia, energeticky efektívne a vyznačujú sa zaobleným 
príp. konvex-konkavovým dizajnom zvonku a zvnútra. Zobra-
zený okenný systém HV 300 – ďalšie ambiente okenné systé-
my nájdete v ambiente Komfort na nasledujúcich stranách. 

ČÍM SA VYZNAČUJÚ INTERNORM OKNÁ 

Internorm ambiente okná spájajú v materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast oblý Softline- dizajn príp. cha-
rakteristický konvex-konkávny premium- dizajn s inovatívnymi technológiami.

Vynikajúca tepelná izolácia a optimálna energetická efektivita
Inovatívnymi technológiami sú všetky Internom okná najvhodnejšie pre nízkoenergetické a pasívne domy a z 
časti	aj	dostupné	ako	komponenty	certifikované	pre	pasívne	domy	(podľa	Inštitútu	pre	pasívne	domy	 
Dr. Feist/Darmstadt). Sériovo dodávané Internorm-3-jité izolačné zasklenie SOLAR+ ponúka maximálnu  
tepelnú	izoláciu	a	energetickú	efektivitu.	Celkový	stupeň	priepustnosti	energie	(g-hodnota)	je	o	20	%	vyššia	
ako	pri	3-jitom	štandardnom	zasklení.	Tým	sa	zvýši	aj	solárny	zisk	energie	o	20	%	–	zdarma	dodatočné	 
kúrenie a tým aj prispievanie k ochrane klímy. 

Zdvojené okná so 4-násobnou ochranou
Špeciálna zdvojená konštrukcia ponúka perfektnú 4-násobnú ochranu: zvýšenú tepelnú a zvukovú ochranu 
ako aj integrovanú slnečnú a pohľadovú ochranu. Nachádza sa medzi tabuľami skla – podľa výberu žalúzie, 
plisová roletka alebo Duette®. Nie sú potrebné žiadne stavebné opatrenia ani dodatočné montážne náklady.

Najlepšia ochrana
Internorm	okná	so	skrytým	kovaním	sú	vybavené	v	oboch	dolných	rohoch	bezpečnostným	kovaním	(základná	
bezpečnosť). pre ešte väčšiu bezpečnosť existujú dve dodatočné prevedenia v odolnostnej triede WK1 a WK2 
(príp.	Resistant	Class	RC1	a	RC2).

Perfektná kombinovateľnosť
ambiente okná môžu byť materiálovo kombinovateľné – drevo/hliník s plast/hliníkom. Tak môže byť každá 
miestnosť zariadená optimálnym riešením okna s vhodného materiálu. 

ČÍM SA VYZNAČUJÚ AMBIENTE OKNÁ  

INTEGROVANÁ SLNEČNÁ  

OCHRANA

Slnečná a pohľadová ochrana sa nachád-

za medzi tabuľami a tým je chránená pred 

vetrom, počasím a znečistením – podľa 

výberu žalúzie, plisovaná roletka alebo 

Duette®.

I-TEC ZASKLENIE 

FIX-O-ROUND TECHNOLÓGIA

Dokonalá celoobvodová fixácia tabule skla 

zabezpečuje lepšiu stabilitu, tepelnú a zvu-

kovú izoláciu, bezpečnosť proti vlámaniu a 

funkčnosť okna.

Technology 

®

I-TEC TIENENIE

FOTOVOLTIKA-ŽALÚZIE

Sebestačné zásobovanie energiou inte-

grovaným fotovoltickým modulom, bez 

inštalačných nákladov, bezdrátové riadenie 

cez bidirekcionálny prijímač, možnosť 

integrovať do celkového riadenie budovy 

(pri	všetkých	zdvojených	oknách).

ZasklenieI-tec TienenieI-tec
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ambiente

Uzamykanie

Zvuková izolácia 

Materiál

Tepelná izolácia

Bezpečnosť

Smer určujúce výhody

Všetky ambiente okná podľa 
výberu	v Softline	–	dizajne	(oblé	
tvary)	a Premium	–	dizajne	
(konvex-konkávne	tvary).

ambiente Komfort

Plast / HliníkDrevo / Hliník

«««««
skryté

««««« 
skryté

«««««
43 – 45 dB

«««««
34 – 43 dB

«««««
Uw do 0,63 W/m2K

«««««
Uw do 0,69 W/m2K

HV 340
EDITION 4

HF 300
EDITION

«««««
RC1, RC2

«««««
RC1, RC2

 perfektná 4-násobná ochra-
na: slnečná a pohľadová 
ochrana, zvuková a tepelná 
ochrana

 Zabudovaním medzi sklá 
(žalúzie,	plisová	roletka	
alebo Duette®) ochrana pred 
poškodením a poveter-
nostnými vplyvmi, nehlučné 
ovládanie, motorový pohon 
možný na solárnu energiu

 3-jitý systém tesnenia

 Sériovo 3-jité zasklenie  
SOLAR+ pre optimálnu  
energetickú efektivitu

 Inovatívny zdvojený systém 
drevo/termopena/hliník

 Hrúbka zasklenia podľa 
požiadaviek od 24 do  
48 mm

 

Plast

««««« 
skryté

«««««
33 – 46 dB

«««««
Uw do 0,75 W/m2K

KF 300
DIMENSION+

«««««
WK1, WK2

««««« 
skryté

«««««
38 – 44 dB

«««««
Uw do 0,79 W/m2K

«««««
WK1, WK2

 perfektná 4-násobná ochrana: 
slnečná a pohľadová ochrana, 
zvuková a tepelná ochrana

	 Zabudovaním	medzi	sklá	(žalúzie,	
plisová roletka alebo Duette®) 
ochrana pred poškodením a 
poveternostnými vplyvmi, nehlučné 
ovládanie, motorový pohon možný 
na solárnu energiu

 3-jitý systém tesnenia

KV 340
DIMENSION 4

««««« 
skryté

«««««
33 – 46 dB

«««««
Uw do 0,75 W/m2K

KF 300
DIMENSION+

«««««
WK1, WK2

 FIX-O-ROUND technológia

 5-komorový systém pre najlepšiu 
tepelnú izoláciu

 Na želanie čiastočné zakrytie 
rámu pre optimálne tepelno-
technické stavebné pripojenie

 Dostupná aj so 71 mm staveb-
nou hĺbkou rámu 

 FIX-O-ROUND technológia

 3-jitý systém tesnenia

 5-komorový systém pre najlepšiu 
tepelnú izoláciu

 Dostupná aj so 68 mm staveb-
nou hĺbkou rámu

TienenieI-tec

ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec

TienenieI-tec

ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec ZasklenieI-tec
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ambiente ambiente Komfort

Plast / HliníkDrevo / HliníkMateriál Plast

Rozmery v mm

Stavebná hĺbka rámu

pohľadová šírka rám/krídlo

pohľadová šírka bez stĺpika (2krídla)

pohľadová šírka so stĺpikom (2krídla)

Spôsoby otvárania

Fixné

Otváravé a otváravo/sklopné

Sklopné

posuvné okno

Uzamykateľné dvere

posuvné dvere

Dvere s prahom

Von otváravé dvere

Tesnenia

počet / Farba 
dorazového tesnenia zvonku

93

114

134

173

«
«
«

«

93

114

134

173

«
«
«
«
«
«
«

83	(71)

86,5

119

170

«
«
«
«
«
«
«

83

91,5

129

180

«
«
«

«

80	(68)

86,5

119

170

«
«
«
«
«
«
«

3 / čierna 3 / čierna 3 / čierna, svetlošedá 3 / čierna, svetlošedá 3 / čierna, svetlošedá

« « « « «Priečky  (viditeľné,	integrované,	zlaté	a	olovené priečky)

HV 340
EDITION 4

HF 300
EDITION

KF 300
DIMENSION+

KV 340
DIMENSION 4

KF 300
DIMENSION+
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Inovácie 2012

Technology 

®

INTEGROVANÉ TIENENIE
Enereticky sebestačné – fotovoltické-žalúzie
Všetky Internorm- zdvojené okenné systémy môžu 
byť vybavené žalúziami ovládanými na motor bez  
externého zdroja prúdu. Energia sa získava pria-
mo na okne z fotovoltického modulu integrovaného 
do krytu žalúzie, čím je elektromotor nezávilslý a 
sebestačný na zdroji prúdu. Energia sa ukladá do 
akumulátora a podľa potreby je pripravená na odber. 
permanentné nabíjanie akumulátora vzniká už pri 
difúznom dennom svetle. 

Výhody: Nevznikajú žiadne náklady na energiu, 
výdavky na zabudovanie a búracie práce, pretože 
nie je potrebný prívod elektrickej energie. Tým je 
možné slnečnú ochranu optimálne použiť aj pri 
rekonštrukcii, pretože tu často nie je k dispozícii 
elektrický prúd. Žalúzie sú hneď po montáži funkčné 
a  takmer u všetkých Internorm- zdvojených okien 
možné dodatočne namontovať. Ovládanie prebieha 
cez bidirekcionálny prijímač – možnosť skombinovať 
ovládanie viacerých žalúzií súčasne. 

CELOOBVODOVÁ INOVÁCIA 
Mnohé okenné systémy sa spájajú s rámom iba v niekoľkých  
bodoch. Internorm poskytuje FIX-O-ROUND technológiu za 
účelom dosiahnutia dokonalej celoobvodovej fixácie – sériovo. 

Výhoda tejto technológie spočíva v celoobvodovom spojení 
okenného rámu so sklennou tabuľou. Tým sa výrazne zlepšuje 
stabilita, tepelná a zvuková izolácia, bezpečnosť proti vlámaniu  
a funkčnosť okna počas celej svojej životnosti.

FIX-O-ROUND fixácia 

Energeticky sebestačné – fotovoltické-žalúzie

TienenieI-tec

ZasklenieI-tec

SOLAR+ 
Nové, úsporné zasklenie v štandarde od  
Internormu

Nové štandardné sklo od Internormu sa vyznačuje 
špeciálnym pokovením SOLAR+. 3jité-izolačné sklo 
vykazuje extrémne vysokú tepelnú izoláciu, okrem 
toho má vynikajúce solárne zisky (g-hodnota	->	
tabuľka nižšie), ktoré je možné inak realizovať iba s 
2-jitým zasklením. Na základe tohoto špeciálneho 
pomeru	tepelnej	izolácie	(Ug)	a	prestupu	energie	(g-
hodnoty) sú tieto sklá perfektne vhodné na použitie 
v solárnej stavbe. 

Špeciálne pokovenie SOLAR+

ZVNÚTRAZVONKU

Strata vykuro-
vacieho tepla 
U-hodnota

solárny zisk
g-hodnota

Obzvlášť v studených ročných obdobiach optimálne 
využíva  slabé slnečné žiarenie a udržiava získa-
né teplo v budove. Vysoká g-hodnota umožňuje 
optimalizovať získanie pasívnej solárnej energie aj 
keď nie je celkom optimálna poloha stavby alebo 
exaktne južné smerovanie zasklenia. 

Tu vyhrievajú okná 

pri 3-jitom zasklení SOLAR+ je celková priepustnosť 
energie	o	20	%	vyššia	ako	pri	3-jitom	štandardnom	
zasklení.	Tým	sa	zvýši	aj	solárny	zisk	energie	o	20	%.	
Zasklením získate zdarma dodatočné kúrenie!

Plus pre ochranu klímy
Efektívne využitie energie je jedno z najdôležitejších 
opatrení proti klimatickej zmene. Okná – s klimatick-
ou ochranou od Internormu dosahujú vďaka techno-
lógii energeticky úsporných 3-skiel a vďaka inovatív-
nemu špeciálnemu pokoveniu SOLAR+ optimálne 
solárne zisky a zaručujú maximálnu tepelnú izoláciu. 
To znižuje aj tvorbu emisií CO2 a SO2.

Viac svetla – viac brilantnosti: SOLAR+
Vysoký prechod svetla vedie k príjemnejšej svetlosti 
vo vnútri: dôležitá prednosť predovšetkým počas 
tmavých zimných mesiacov. 

g-hodnota

U-hodnota 

ZVNÚTRAZVONKU

g-hodnota:
Celkový	stupeň	priepustnosti	energie	(g-hodnota)	udáva,	koľko	

percent slnečnej energie sa dostane cez zaskelnie do miestnosti.

 

Na základe rovnakej hrúbky skla vyplýva podľa EN 410 

g-hodnota 61 % prestup svetla 73 %.   

     

Technické hodnoty 3-jitého zasklenia SOLAR+

Ug-hodnoty podľa EN 673:
 SOLAR+ 36 mm: 4b/12gAr/4/12gAr/b4  Ug 0,8 W/m²K

 SOLAR+ 40 mm: 4b/14gAr/4/14gAr/b4  Ug 0,7 W/m²K

 SOLAR+ 42 mm: 4b/15gAr/4/15gAr/b4  Ug 0,7 W/m²K

 SOLAR+ 44 mm: 4b/16gAr/4/16gAr/b4  Ug 0,7 W/m²K

 SOLAR+ 48 mm: 4b/18gAr/4/18gAr/b4  Ug 0,6 W/m²K

Nové štandardné zasklenie SOLAR+
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PASíVNY DOM

Pasívny dom – okná
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 

 

Tipy- Internorm expertov
pomocou viacnásobne patentovaného Internorm – okenného systému sa podarilo aplikovať na oknách 
desaťročiami osvedčený systém spojenia – nosná časť/tepelná izolácia/poveternostne stabilné vonkajšie stvár-
nenie. Obzvlášť optimálne vynikajú výhody materiálov termopena a hliník: termopena bez FKW – pre vysokú 
tepelnú, ekologická izoláciu a hliník pre neobmedzené, poveternostne odolné možnosti stvárnenia. 

Internorm je jediný výrobca okien v Európe s deviatimi certifikovanými komponentmi pre pasívne domy a s touto 
vysoko tepelnoizolačnou paletou výrobkov aj líder v segmentoch pre nízkoenergetické a pasívne domy. Ak je 
celkový koncept pasívneho domu perfektne naplánovaný, je tiež možné s vysoko tepelnoizolačnými, ale nie 
certifikovanými komponentmi vybudovať funkčné nízkoenergetické a pasívne domy. 

Pre konštrukciu okien pasívnych domov sú 

podstatné nasledujúce princípy: 

 Vysoko tepelnoizolačné zasklenie 

 Vysoko tepelnoizolačný rám

 Tepelne optimalizovaný dištančný rámik

 Odborné, tepelne optimalizované zabudovanie 

poskytovať možnosť tepelných ziskov zo slnečného 
žiarenia. 
Vysoko tepelnoizolačné energiu šetriace okná od 
Internormu spĺňajú avšak túto spočiatku protikladne 

javiacu sa dvojitú úlohu príkladne. Tak dosiahneme s 
3-jitým tepelnoizolačným zasklením Ug-hodnotu do 
0,5 W/m2K a g-hodnotu (solárny zisk) do 62 % – 
podľa pokovenia a plnenia plynom. 

pre porovnanie Ug- hodnoty konvenčných okien sú 
často okolo 1,4 W/m2K. Zabudovaním takýchto systé-
mov okien sú tepelné zisky v strednej Európe v do-
moch s južnou orientáciou a slabým tienením dokonca 
od decembra do februára vyššie ako tepelné straty.  
Za pozornosť stojí okrem zasklenia, aj izolácia oken-
ného rámu tak ako aj tepelné mosty na okraji skla a 
v oblasti pripojenia okno-stena. Inak by sa pozitívne 
tepelné zisky ihneď opäť zrušili.  

Tepelné mosty predstavujú dištančný rámik, ktorý je 
zvyčajne z hliníka. Špeciálne pre pasívne domy boli 
vyvinuté obzvlášť dobre tepelnoizolačné rámy okien, 

ktoré znižujú aj straty na okraji skla pomocou hlbšieho 
osadenia.
pomocou dištančného rámika z ušľachtilej ocele sa 
straty pri okraji skla ešte znížia. pri komponentoch cer-
tifikovaných pre pasívne domy sa používajú termicky 
optimálne systémy – ako Internorm ISO-dištančný 
rámik. podľa vzoru automobilového priemyslu sa 
všetky tabule skla lepia kvôli zlepšeniu statiky.  

pasívny dom/perugia, Taliansko. Arch. DI Masciarelli, Verona Chata Ludwiga Waltera z Kärnten: na vrchole Dobratsch vo výške 2143 m nadmorskej výšky. Arch. DI Weratschnig, Transform Architekten 

ZT-GmbH
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PASíVNY DOM

Pasívny dom – trvácna investícia
pasívny dom umožňuje v zime a aj v lete udržať 
rovnakú tepelnú pohodu bez nasadenia bežných 
vykurovacích príp. klimatizačných systémov. Úplne 
postačuje využitie tepla zo slnečného žiarenia preni-
kajúceho do priestoru cez okná spolu s odovzdaným 
teplom domácich spotrebičov a obyvateľov obýva-
ného objektu, pretože potrebná  tepelná energia 
predstavuje v pasívnom dome iba 10 % spotreby 
konvenčného domu.

Optimálna spotreba energie 
Z toho vyplýva ročná potreba vykurovacieho tepla 
maximálne 15 kWh/m2a – celková potreba energie, 
vrátane teplej vody a energie pre elektrospotrebiče v 
pasívnom dome je pod 120 kWh/m2a. Vykurovacie 
zaťaženie v takomto dome je maximálne 10 W/m2, 
a tým miestnosť s plochou 30 m2 dosiahne vykuro-
vacie zaťaženie asi 300 Watt. Na porovnanie: vyhrie-
vanie čajovými sviečkami predstavuje 30 Watt – 10 
čajových sviečok vystačí, na vyhriatie pasívneho 
domu s rozlohou 30 m2. 

Zvýšenie tepelnej pohody 
Hrubou vrstvou izolácie zostáva teplo v dome, 
všetky okolité plochy sú rovnomerne teplé. Tým nie 
sú v pasívnom dome žiadne nerovnomerné žiarenia 
(sálanie)	z	vonkajších	stien,	a	tiež	sa	nevyskytuje	tým	
podmienený nepríjemný prievan. V opačnom prípa-
de zostáva horúčava v lete vonku, čím sa zabraňuje 
prehrievaniu. Týmto panuje v pasívnom dome počas 
celého roku rovnomerná príjemná klíma – a tým je 
docielený obyvateľom domu vysoký stupeň pohodlia a 
komfortu. Okrem toho využívajú pasívne domy vysoko 
efektívne vetracie jednotky, čím predchádzajú tvorbe 
pliesní, prachu a z toho vznikajúcim alergiám.

Úspora nákladov & ochrana prostredia 
prostredníctvom zníženia potreby energie až o 90 % 
v pasívnom dome sa náklady na kúrenie a tým spo-
jená tvorba CO2- emisií enormne znižuje. V porovnaní 
s konvenčne postaveným domom sa znižuje tvorba 
skleníkového oxidu uhličitého priemerne o 4.000 kg 
ročne. To zodpovedá zhruba jazdnému výkonu 27.000 
km s autom so 6-litrovou spotrebou. Stavba energeti-
cky efektívneho pasívneho domu vykazuje teda trvalý 
prínos k ochrane životného prostredia a zároveň 
šetrí spotrebu obmedzených zdrojov energie ako sú 
ropa a plyn.

Čo je pri pasívnom dome dôležité
Hlavným znakom je aktívne využívanie dostupnej energie. Minimalizovanie tepelných strát a pritom optimalizo-
vanie tepelných ziskov sú základné princípy. K dosiahnutiu štandardu pasívneho domu nestačí iba zostavenie 
komponentov vhodných pre pasívne domy: to celé je viac ako súčet vlastností jednotlivých dielov. pre vzájom-
né pôsobenie medzi jednotlivými komponentmi je potrebné súhrnné plánovanie, aby sa splnili nasledujúce tri 
požiadavky:

 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 vzdu-

chu	za	hodinu	menšia	ako	60	%	objemu	vzduchu	v	budove.	

pasívny dom sa vyznačuje tesnosťou 
opláštenia budovy, optimálnou tepelnou 
izoláciou a integrovaným odvodom a prí-
vodom vzduchu:
Čerstvý vzduch sa nasáva z exteriéru už 
predhriaty cez podzemné vzduchové potru-
bie do domu a je privádzaní do výmenníka 
tepla. 
Tu použitý teplý vzduch z miestnosti odo-
vzdáva energiu čerstvému, prefiltrovanému 
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 dýza-
mi rozdeľovaný do miestností, aby sa zabrá-
nilo pocitu prievanu v miestnostiach. Odsáva 
sa iba vzduch zo sanitárnych priestorov 
a kuchyne, aby sa predišlo rozptyľovaniu 
pachov po dome. 

Wärmeverluste
durch die Bodenplatte

abgekühlte Abluft

Wärmerückgewinnungsanlage

Erdwärmetauscher

Wärmeverluste
durch die Wand

Wärmeverluste
durch die Wand

Wärmeverluste
durchs Fenster

Wärmegewinne
durch solare Strahlung

warme Abluft
(aus Bad und Küche)

Wärmeverluste durch
das gedämmte Dach

erwärmte Zuluft

kalte Zuluft

 

Tipy- Internorm expertov
Vynikajúca	tepelná	 izolácia	 je	pri	pasívnych	domoch	v	popredí.	Enormná	úspora	energie	až	do	90	%	je	nielen	
kvôli príjemnému pocitu obyvateľov domu, ale zníženie produkcie CO2 je aktívnym a podstatným pričinením sa k 
ochrane životného prostredia.  
Napriek tomu by mali vysoko tepelnoizolačné okná spĺňať aj všetky základné funkcie modernej konštrukcie okien. 
Je dôležité vedieť vyrobiť všetky veľkosti okien, typy otvárania, ale aj individuálne konštrukcie, ako oblúkové a 
šikmé elementy. pri vysoko tepelnoizolačných okenných systémoch nesmú chýbať ďalšie funkcie ako zabránenie 
vlámaniu, tienenie, ochrana proti hmyzu a optické možnosti stvárnenia. 

 

Tipy- Internorm expertov
Človek spotrebuje 15 až 20 m3 vzduchu za hodinu. V pasívnych domoch sa nemusí v zimných ročných obdobiach    
vetrať v nárazoch, ktorým sa stráca energia a napriek tomu získate vysokú kvalitu vzduchu v obytných priesto-
roch. Tým sa pasívny dom odlišuje od bežných budov.  

Táto technika vyžaduje síce konzekventné plánovanie a presné vyhotovenie, vytvorí však vyšší životný štandard a 
prispieva k smerodajnej úspore CO2.. Kvôli nášmu životnému prostrediu a nášmu vlastnému pocitu pohodlia by 
sa malo stále viac domov budovať podľa technológie pasívneho domu!  

Rovnako príjemná 

klíma v miestnosti v 

lete aj v zime.

Náklady na kúrenie a CO2- emisie za rok
kWh/m2a Tonnen CO2 / rok
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Stará stavba Nízkoenergetický dom Pasívny dom
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Európska značka okien č.1

SMER URČUJÚCE RIEŠENIA pRE OKNÁ A DVERE
Internorm so svojimi viac ako 19,3 miliónov vyrobenými okennými jednotkami je najväčšou európskou 
značkou okien. Internom nie je len líder v odbore, ale aj v oblasti vývoja – 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 deviatimi certifikátmi pre pasívne domy predstavuje Internorm jedinečnú 
spôsobilosť pre energeticky efektívne okná a dvere a je európskym lídrom na trhu s vysoko tepelnoizolačnými 
systémami okien.

Spoľahnite sa na kvalitu produktov a odborných predajcov s vysokou spôsobilosťou v oblasti služieb od 
poradenstva cez montáž až po starostlivosť o existujúcich zákazníkov. S Internormom získate najvyššiu istotu, 
kvalitu a trvalú hodnotu pre Váš domov. 

Internorm-závody	(výroba	výlučne	v	Rakúsku)

Internorm-obchodné pobočky

Internorm-partneri 
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[1st] window partner

[ 1 ]  Staráme sa, aby ste nás pohodlne našli a aby sme Vám ponúkli pre Vás vhodný 
termín pohovoru.

[ 2 ]  V príjemnej atmosfére našej vzorkovne získate dobrý prehľad o našich výrobkoch.

[ 3 ]  Vážime si Vás ako zákazníka, sme vždy priateľskí a vľúdni a rešpektujeme Vaše 
individuálne potreby.

[ 4 ]  Kompetentné poradenstvo o všetkých výrobkoch a službách Vám uľahčia Vaše 
rozhodnutie. Okrem toho Vám ponúkame užitočné príslušenstvo. 

[ 5 ]  Osobne sa postaráme o zameranie Vašich okien.

[ 6 ]  ponuku obdržíte v dohodnutom termíne exaktne zodpovedajúcu požiadavkám 
dohodnutých pri stretnutí s odborným pracovníkom. 

[ 7 ]  ponuka je zostavená prehľadne a spoločne s Vami ešte raz prejednaná, aby sme 
Vám mohli zodpovedať eventuálne otázky. 

[ 8 ]  Jasne a zrozumiteľne Vám vysvetlíme prínos a priebeh odbornej montáže. 

[ 9 ]  Objednané výrobky sú dodávané a zabudované v bezchybnom stave a v dohod-
nutom termíne.

[10]  Všetky práce sú vykonávané opatrne, čisto a riadne prostredníctvom spoľahlivého 
a kompetentného montážneho tímu.

[11]  V krátkom čase po vykonaní montáže Vás budeme telefonicky kontaktovať, aby 
sme sa presvedčili, o Vašej spokojnosti. 

[12]  Reagujeme okamžite na Vaše otázky a sme nápomocní pri riešení Vašich želaní. 

12 CUSTOMER CARE 
ŠTANDARDOV

SME SpOKOJNÍ AŽ VTEDY, KEĎ VY STE NADŠENÍ

Internorm výrobky kúpite u viac ako 1.250 od-
borných predajcov v Európe. Aby ste boli s ich 
službami nadšení – od osobného kontaktu, 
priateľskosti, kompetentného poradenstva až po 
realizáciu čistej montáže a obzvlášť riešenia Vašich 
individuálnych prianí – poskytujeme tzv. Internorm- 
Customer Care – program.
Všetci obchodní partneri, ktorí spĺňajú podmienky 
tohto programu, tí partneri, ktorí budujú vedúce 
postavenie značky okien v Európe sú – [1st] window 
partneri. Týchto spoznáte nielen ich prezentáciou 
značky Internorm, ale predovšetkým na ich oso-
bitom záujme o Vás. [1st] window partneri spĺňajú 
12 Customer Care – štandardov, podľa ktorých sú 
pravidelne certifikovaní nezávislým inštitútom. 

Zaručuje viac istoty a kvality
Máte istotu, že s vedúcou značkou okien v Euró-
pe a Vašim [1st] window partnerom ste absolútne 
v správnych rukách, čo sa týka služieb a servisu, 
obzvlášť angažovanosti a úsilia splniť Vaše indivi-
duálne želania.

Zaručuje viac inovácií a diferencie
U nás nie sú dôležité iba novinky produktov, ale aj 
služby. pretože to výnimočné v oknárskej branži je, 
že jasné, pochopiteľné a konštantne dobré výko-
ny Vám Váš [1st] window partner nielen sľúbi, ale 
skutočne aj garantuje. 

Zaujíma sa  o Váš názor
Váš [1st] window partner preukázal ochotu, aby 
každý jeho zákazník a tým aj Vy ste boli po kúpe a 
montáži Internorm výrobkov telefonicky kontakto-
vaný povereným nezávislým inštitútom na prieskum 
trhu. Doteraz bolo opýtaných na ich spokojnosť viac 
ako 72.000 zákazníkov, cca 15.000 za rok. 
Oznámte nám aj Vy Vašu mienku, ako ste boli spo-
kojný so splnením sľúbených výkonov! Iba na zákla-
de Vašich skúseností sa môžeme stále zlepšovať  
a ďalej vyvíjať. Samozrejme môže byť Váš prieskum 
aj anonymný. 

Dôverujte teda našim certifikovaným partnerom – a 
budete nadšený!
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Záruky

Internorm ako jeden z vedúcich a najväčších medzinárodných výrobcov Európy má za sebou viac ako  
80 rokov skúseností v smer určujúcich riešeniach okien a dverí výnimočnej spoľahlivosti a životnosti.  
To Vám môžeme garantovať:

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

 Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín vnútorných 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 s dištančným rámikom z ušľachtilej 
ocele alebo hliníka.

 Na funkciu zdvojeného spojenia materiálov dreva, termopeny a hliníkových profilov 
u	HF	300	(EDITION	),	HV	340	(EDITION	4),	HF	200	(VARION	),	HV	240	(VARION	4)	a	
FUSION za predpokladu dodržania smerníc platných pre montáž a údržbu.

	 Na	funkciu	lepenia	a	tesnenia	izolačných	skiel	u	profilov	HF	300	(EDITION	),	HV	
340	(EDITION	4),	HF	200	(VARION	),	HV	240	(VARION	4)	a	FUSION	za	predpokladu	
dodržania smerníc platných pre montáž a údržbu.

 Na trvácnosť nalepených priečok.

 proti korózii kľučiek vchodových dverí s povrchovou úpravou pVD, pokiaľ nevyka-
zujú známky mechanického poškodenia.

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

 Na stálosť farby voči nepriaznivým zmenám a tvorbe trhlín na povrchu profilov roliet 
z plastu. 

 Na stálosť farby voči nepriaznivým zmenám a tvorbe trhlín na povrchu eloxovaných 
alebo práškovou metódou upravovaných profilov roliet a žalúzií z hliníka. 

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

10
ROKOV

5
ROKOV

3
ROKY

30
ROKOV

Okrem toho Internorm zaručuje, že Internorm výrobky môžu byť prostredníctvom 
našich	odborníkov	opakovane	udržiavané	(originálne	diely	nie	sú	záväzné),	aby	sa	za-
chovala 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 spôsobi-
losti príp. potrebných materiálov, servisných hodín atď. sú faktúrované podľa aktuál-
nych nákladových sadzieb. 

Záruky / výňatok:
plné znenie našich záručných podmienok, presné predpoklady a postupy pri uplatňovaní záruky nájdete v našej Internorm príručke pre 
záruky, údržbu a ošetrenie. Túto príručku obdržíte s dodaním Vašich Internorm výrobkov. Okrem toho môžete príručku získať u každého 
Internorm [1st] window partnera.

Záruka

Zábez-
peka

IZOLÁCIA A ENERGETICKY EFEKTÍVNY SPÔSOB ZABUDOVA-
NIA  MÔŽU VÝRAZNE ZREDUKOVAŤ TEPELNÉ STRATY A TÝM 

OBMEDZIŤ VPLYVY NA KLIMATICKÉ ZMENY. 

GREENPEACE 

Odborná montáž okien je predpokladom bezchyb-
nej funkčnosti a dlhodobej spokojnosti. Aj tepelná 
ochrana a tesnosť hrajú v bytovej výstavbe dôležitú 
úlohu. práve v oblasti pripojenia k murivu môže 
dochádzať k veľkým tepelným stratám.

prax ukazuje, že práve v tejto oblasti sa môže tvoriť 
kondenzát a plieseň. Správne pripojenie okna k 
stavebnému objektu – je podmienkou bezchybnej 

NA SpRÁVNEJ MONTÁŽI VEĽMI ZÁLEŽÍ! 

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

montáže. Nechajte si Vaše okná namontovať iba 
od školeného personálu ako je Váš Internorm [1st] 
window partner. Garantuje Vám zabudovanie podľa 
stavu techniky a tým dodržanie noriem, predpisov 
a zohľadnenie stavebno-fyzikálnych 
zásad, ktoré sú nevyhnutné pri 
montáži. 

Záruka

Záruka

Zabudovanie/Montáž
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Najlepšie výrobky – len tak dobré ako je ich 
montáž 
Odborná montáž Vám zabezpečuje:
 ochranu pred vniknutím dažďa a vetra zvonku 

dovnútra
 vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu 
 žiadnu tvorbu kondenzátu v pripojovacej škáre 

medzi oknom a murivom 
 dlhodobú funkčnosť a spokojnosť 

Na čo musíte dbať pri montáži:
 Teplota vzduchu v miestnosti, vlhkosť vzdu-

chu v miestnosti:	Spojenie	s	múrom	(pripojova-
cia škára) musí byť zvnútra dookola trvale vzdu-
chotesne uzavretá. Toto zabráni tomu, aby vlhký, 
teplý vzduch z miestnosti prenikol do škáry, tu 
ochladol a vznikol kondenzát alebo pleseň.

 Tepelná izolácia/zvuková izolácia: Stredná ro-
vina stavebnej pripojovacej škáry sa musí úplne 
vyplniť izolačnou hmotou. Táto rovina preberá 

tepelnú a zvukovú izoláciu, nie však funkciu utes-
nenia pred vetrom a vlhkosťou.

� Teplota vonkajšieho vzduchu, dážď, vietor 
atď.: Spojenie k murivu musí byť zvonku dooko-
la natrvalo utesnené pred vetrom a nárazovým 
dažďom. Tieto požiadavky neplatia len pre okná, 
ale aj v oblasti pripojenia parapetu.

  
� Vlastná váha: prenos zaťaženia sa vykoná 

nosnými podložkami, ukotvenie cez špeciálne 
rámové	skrutky	alebo	kotvy	(klince	nezodpove-
dajú stavu techniky). Odstupy upevnenia závisia 
od materiálu rámu. 

� Pohyby konštrukcie rámu/stavby:  
Deformácie spôsobené zaťažením vetrom, 
úžitkovým zaťažením a teplotnou rozťažnosťou 
sa musia preniesť ukotvením a dištančnými 
rozperkami. pohyby podmienené konštrukciou 
stavby	(špeciálne	pri	veľkých	otvoroch)	musia	byť	
vyriešené už v projekte – elementy nesmú byť v 
žiadnom prípade zaťažené konštrukciou stavby. 

1

5

4

3

Modelový príklad 

2

ZVNÚTRA oddeľuje tesnenie 
vnútornú klímu od vonkajšej klí-
my. Zabraňuje tvorbe kondenzátu 
v oblasti pripojovacej škáry. Na 
to sú vhodné špeciálne tesniace 
fólie alebo certifikované trvalo 
pružné tesniace látky. 

STREDOVÉ utesnenie med-
zi okenným rámom a múrom 
musí byť kompletne vyplnené 
tepelnoizolačným materiálom. 
Zaručí potrebnú tepelnú a zvuko-
vú ochranu. 

ZVONKU musí utesnenie splniť 
ochranu pred vetrom a nárazo-
vým dažďom. Tieto požiadavky 
neplatia len pre okná, ale aj pre 
oblasť pripojenia parapetných 
dosiek.  

Modelový príklad Modelový príklad Modelový príklad

Tri úrovne tesnenia, ktoré ponúkajú spoľahlivú ochranu – vnútri tak tesné ako je len možné, zvonku tak 
tesné ako je potrebné:

Následky neodborne vykonanej montáže
Neodborná montáž okien vedie nielen k zvýšeným 
tepelným stratám, ale môže vzniknúť aj značné 
poškodenia v dôsledku vlhkosti, pocitu prievanu a 
zníženie zvukovej izolácie, čo môže spôsobiť poru-
chy stavieb. 
Tieto škody vznikajú vtedy, ak je okno jednoducho 
zapucované do muriva a nie je použité utesnenie. 
Teplý a vlhkom nasýtený vzduch z miestnosti sa 
dostane do škár medzi okno a murivo, ochladí sa a 
vytvorí kondenzát. Skôr či neskôr vznikne neodvrat-
né napadnutie pliesňou.  

Parapet 
Našim kompetentným partnerom v oblasti parapetu 
je firma Bug, ktorá ponúka profesionálne hliníkové 
parapety. Tieto zodpovedajú požiadavkám perfekt-
ného pripojenia k murivu - sú trvalo odolné vetru a 
hnanému dažďu. 

Montagefix
Montagefix je obzvlášť vhodný pri detaile pripojenia, 

pri ktorom je rám okna prekrytý izoláciou a tým je 
parapet užší ako okenný rám. S týmto detailom sta-
vebného pripojenia sú rohy rámov trojdimenzionálne 
utesnené a integrované do stavebného odvodnenia. 
predpokladom správnej funkcie je odborná montáž.

Zabudovanie/Montáž
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Dotazník pri kúpe Vašich okien
Dôvody kúpy okien o novostavba

o rekonštrukcia

O aký objekt sa jedná o jedno alebo viacgeneračný dom
o nízkoenergetický dom 
o pasívny dom

Výber materiálu rámu o drevo/hliník
o kombinácia plast/hliník a drevo/hliník
o plast/hliník
o plast

Možnosti vyhotovenia 
okien

o	 tvary	(hranaté,	oblúkové,	šikmé	konštrukcie,	indivi-
duálne vyhotovenia  atď.)

o fixné časti
o delenia okna: jedno alebo viackrídlové, nadsvetlík
o	 farby	(všetky	ral-farby,	drevodekor,	metaldekor,	farby	

antikora, farby dreva atď.)
o sklo
o	 priečky	(delenie,	druhy	atď.)
o kľučky

Spôsoby otvárania o otváravo- sklopné
o otváravé
o sklopné
o pevné zasklenie
o zdvižno-posuvné

o posuvné 
o uzamykateľné dvere 
o posuvno-skladacie
o von otváravé dvere

Doplnky „k oknám“ o	 integrovaná	slnečná	a	pohľadová	ochrana	=	zdvojen	okno
o	 tieniaca	a	technika	(rolety,	vonkajšie	a	vnútorné		

žalúzie, okenice)
o ochrana proti hmyzu
o ochrana proti vlámaniu
o doplnky ako napr. detská poistka, ochranná lišta, 

poistka proti zabuchnutiu, bezpečnostné sklo atď.
o ozdobné kľučky
o vchodové dvere

Tepelná ochrana

 

o potenciál úspory energie: úspora vykurovacích 
nákladov na základe vysokej tepelnej izolácie okien 
vypočítate rýchlo a jednoducho s internorm – 

 kalkulačkou úspory energie na www.internorm-okna.sk 
o tepelná izolácia vhodná pre pasívne domy  

Uw	=	0,8	W/m2K
o tepelná izolácia vhodná pre nízkoenergetické domy 

Uw	=	0,8	do	1,0	W/m2K
o zvýšená tepelná izolácia Uw	=	1,0	do	1,2	W/m2K
o štandardné vyhotovenie Uw	=	1,2	do	1,3	W/m2K

Zvuková ochrana o	 vysoká	hlučnosť	(napr.	hluk	z	lietadiel	a	vlaku,	silno	
frekventované cesty) – vyžaduje zvukovú izoláciu  
Rw	=	nad	40	dB

o	 stredná	hlučnosť	(napr.	bežná	cestná	premávka,	
väčšia vzdialenosť od zdroju hluku) – vyžaduje zvuko-
vú izoláciu Rw	=	36	až	39	dB

o	 nízka	hlučnosť	(napr.	sídlisko	mimo	mesta,	v	prírode)	–	
vyžaduje zvukovú izoláciu Rw	=	32	až	35	dB

Aké možnosti vetrania 
požadujem?

o zariadenie trvalého vetrania s alebo bez motorickej 
podpory

o mikroventilácia
o manuálne otváranie okien

Montáž okien o kvalifikovaná montáž podľa technických pravidiel  
(napr.	öNORM, RAL atď.)

o plánovanie montáže podľa technických pravidiel – 
spoločne s Internorm [1st] window partnerom 

Údržba a ošetrovanie o zmluva o údržbe s kvalifikovaným Internorm  
[1st] window partnerom

o vlastná údržba
o dodržiavanie pokynov Internorm – príručky/ 

ošetrovanie, údržba a záruky

Ponuka okien:
Pri porovnávaní si vždy 
všimnite

o rozmery okien
o zasklenie
o kovanie
o stavebnú hĺbku
o príslušenstvo
o povrchové vyhotovenie

o hodnoty tepelnej a 
zvukovej izolácie  
(skúšobné	protokoly)

o počet tesnení
o dizajnové vyhotovenie
o značka kvality 

Záruky o	 na	profily	(sfarbenie,	trhliny,	zarosenie	izolačných	
skiel)

o na povrchy
o na zasklenie
o na funkciu
o na stabilitu výrobcu okien ako garanta
o značka výrobku ako istota

Aké služby očakávam? o zameranie okien
o detailnú, prehľadnú 

ponuku s grafikou
o montáž

o údržbu
o iné

Dôležité o regionálne stavebné 
predpisy

o dodržiavanie prípad-
ných parametrov vyho-
tovenia

o podpora
o dodacie lehoty

Pomer cena / výkon vo 
vzťahu na osobné nároky

o kvalita spracovania
o rozsiahle záruky a životnosť
o maximálna energetická efektivita – optimálna tepelná 

izolácia – nízke náklady na vykurovanie
o ochrana životného prostredia: nízke co2- emisie vyso-

kej tepelnej izolácie
o ochrana proti vlámaniu
o nekomplikovaná údržba a ošetrenie 
o cenovo výhodná údržba a ošetrenie
o rýchla amortizácia investícii
o dlhodobé zachovanie hodnoty
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KĽUČKY

Ozdobná 
Kľučka biela
Art-Nr. 33896

Ozdobná kľučka 
mosadz leštená
Art-Nr. 34597

Ozdobná kľučka 
Athinai chróm/ 
ušľachtilá oceľ 
matná
Art-Nr. 34596

Ozdobná kľučka 
Bruxelles chróm 
satinovaný
Art-Nr. 34592

Ozdobná kľučka 
Atlanta mosadz 
leštená
Art-Nr. 34750

Ozdobná kľučka 
Athinai mosadz 
leštená
Art-Nr. 34595

Štandardná 
kľučka hliník 
prírodný
Art-Nr. 33899

Ozdobná 
Kľučka oceľ
Art-Nr. 34615

Štandardná 
kľučka G80
Art-Nr. 36423

Štandardná 
kľučka G80
Art-Nr. 36404

Štandardná 
kľučka G80
Art-Nr. 36400

SKLÁ

Linea Mastercarré Kathedral  
großgehämmert

UADI Satinato weiß Ornament 504 Altdeutsch K RefloChinchilla Masterpoint Spotlyte Drahtglas

OŠETROVANIE & ÚDRŽBA

Intenzívny čistiaci 
prostriedok

Dekor-čistiaci 
prostriedok

Eloxal-čistiaci 
prostriedok

Internorm výrobky sú nízko údržbové, ľahké na čistenie a 
ošetrovanie. pravidelným ošetrovaním a údržbou uchová-
te Vaše okná dlhodobo pekné a zvýšite ich životnosť. 

Odporúčame Vám Internorm – špeciálne výrob-
ky na ošetrovanie plastových povrchov, hliníkových 
povrchov,	kovania	a	tesnenia	(obr.výber	zo	sortimentu	
na ošetrovanie). Tieto získate spoločne s informačnou 
brožúrou u Vášho Internrom [1st] window partnera. 
profesionálnu údržbu Vám ponúka Internorm [1st] servis 
okien.

Powder-Polish

Zdvojené okno Rolovacia sieťka 
proti hmyzu

Vonkajšie žalúzie Predokenné rolety 

OCHRANA pROTI SLNKU A HMYZU

OkeniceVnútorné žalúzieNadokenné 
minirolety

Predokenné rolety Otváravé príp. 
napínacie rámy

Posuvné rámy

Vzhľadom na tlačové a technické možnosti môžu sa vyskytnúť farebné odchýlky medzi zobrazením v tomto katalógu a 
originálnymi výrobkami. Váš Internorm [1st] window partner Vám rád poskytne originálne farebné vzorky. 

Ozdobné sklá sa nedajú vždy vyrobiť vo farbe a štruktúre úplne zhodne s originálmi. Nedorozumeniam predídete, ak 
porovnáte vzorky skiel u Vášho autorizovaného Internorm [1st] window partnera. 
Z fyzikálnych dôvodov môže dôjsť pri zdvojených oknách pod vplyvom určitých klimatických podmienok k tvorbe 
kondenzátu príp. zaroseniu vonkajšej tabule skla v priestore medzi dvoma sklami, v ktorom sa nachádza protislnečná 
ochrana. 

Bližšie informácie ku všetkým relevantným témam a ďalším tipom nájdete na www.internorm-okna.sk 

DIŠTANČNÝ RÁMIK SKLA BEZpEČNOSTNÉ SKLÁ

Okrem dištančného rámika z hliníka a ušľachtilej ocele dosahuje Internorm - ISO - dištančný rámik najvyššiu celkovú 
energetickú efektivitu okenných systémov. 

Vrstvené	bezpečnostné	sklo	(VSG)	ponúka	ochranu	pred	vlámaním	aktívnou	a	pasívnou	bezpečnosťou.	Sklo,	ktorého	
črepiny sú po rozbití zlepené pevnou elastickou bezpečnostnou fóliou zabezpečuje ochranu pred poranením. 

DÔLEŽITÉ UpOZORNENIA

Kľučka s 
poistkou
Art-Nr. 33885

Ozdobná kľučka 
Athinai mosadz 
matná/ hliníková 
oceľ 
Art-Nr. 34594

Ozdobná kľučka 
Bruxelles mosadz 
leštená/ chróm
Art-Nr. 34590

Kľučka 
uzamykateľná 
mosadz
Art-Nr. 33886

Ozdobná kľučka 
Bruxelles mosadz 
leštená
Art-Nr. 34591

prehľad produktov
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prehľad farieb produktov

Oregon - dekor

POVRCHY A FARBY: VONKAJŠIA STRANA OKNA 

Farby antikora
HM735

HLINíKOVÝ PREDSADENÝ KRYT 

Štandardné farby

M916 HM803 HM304HM906 HM817 HM768

HM605

HDS-farby

Intenzívny farebný vzhľad, možné farebné tolerancie.
HDS 07HDS 06HDS 05

HDS 04HDS 03HDS 02HDS 01

HDS 08

Všetky štandardné farby sú vysoko odolné voči 
poveternostným vplyvom, M916 fasádna kvalita

hirest-Colours

Pre	povrchové	úpravy	HF	(jemná	štruktúra	vysoko	odolná	
poveternostným	vplyvom),	HFM	(jemná	metalická	štruktúra	 
vysoko	odolná	poveternostným	vplyvom),	HM	(štandardná	far-
ba	vysoko	odolná	poveternostným	vplyvom)	a	HDH	(drevode-
kor farby vysoko odolné poveternostným vplyvom) sa používa 
špeciálne práškové nanášanie. 

RAL – farebný program ponúka veľkú škálu farieb 
(fasádna	kvalita).

Špeciálne farby

PLAST

plast biely

HF916 HF735 HF704 HF716 HF817 HF768 HF304 HF605 HFM01

HFM02 HFM03 HFM21 HFM22

Metalické farba

DM 01
Tmavo zelená

DM 02
Šedá

DM 03
Tmavo šedá

EL 01
Antikora  
matná

EL 02
Antikora lesklá

Farby-drevodekor

HDH 17 
Bledo šedá

HDH farby vykazujú živý vzhľad dreva vďaka nanášaniu vrstiev 
farby, avšak môže vzniknúť farebná tolerancia. 

HDH 14 
Bledo hnedá

HDH 12 
Stredne  
hnedá

HDH 13 
Tmavo hnedá

Farebné odtiene vyobrazené v tejto brožúre môžu vykazovať odchýlky spôsobené technickými možnosťami tlače.  
Váš Internorm [1st] window partner Vám ochotne ukáže originálne farebné vzorkovníky. 

POVRCHY A FARBY: VNÚTORNÁ STRANA OKNA 
PLAST

plast biely Dub zlatý Biela  
drevodekor 

Krémová biela

* pre všetky plastové okenné systémy s výnimkou KF 400  
(THERMO pASSIV)	a	KF	405	(THERMO DESIGN)

Štandardné farby smrekovec, lazúrové

Druh dreva 
smrek

Druh dreva 
smrekovec

Dekoračné fólie*

DREVO

Štandardné farby smrek, lazúrové
Štandardné farby smrek, 
krycie

FI 916

HFM05

HM907

LA 600 LA 601

FI 508 FI 509

LA 602

FI 500 FI 501 FI 504FI 502 FI 503

FI 505 FI 507FI 506

HM704

HM716
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Rakúsky štátny  
znak

Rakúsko- značka 
kvality

TÜV

Produktqualität

Kunststofffenster
EN 14351-1 : 2006

Nr.: 191 6025173

Inštitút pre okennú techniku 
Rosenheim

CE – označenie Inštitút pre  
pasívne domy  

Dr. Feist, Darmstadt

KlimaHaus – certifikát Minergie® – certifikát Energy Globe
(Projekt	Schiestlhaus)

Spoločenstvo pasívny  
dom Rakúsko

Klimabündnis- 
Gemeinde Traun 

RAL – značka 
kvality

Technické zmeny, chyby tlače a sadzby sú vyhradené.

Internorm International GmbH je licenčným partnerom - ARA:

naše licenčné číslo znie 4477.

IMPRESSUM

Vydavateľ: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Fotos: Klemens Horvath photographer, A-1070 Wien | Studio Hoflehner, A-4600 Wels |   

nam architektur & fotografie, A-6850 Dornbirn | Elisabeth Grebe Fotografie, A-4020 Linz |  

Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Internorm International GmbH, A-4050 Traun 

Koncept a stvárnenie: Internorm International GmbH, A-4050 Traun 

Tlač: Friedrich VDV, A-4020 Linz

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ NÁM NESPADNE Z OBLAKOV,  
ALE DOSTUPNÉ NÁSTROJE SA MUSIA VYUŽÍVAŤ.

Z NEMECKÉHO PLÁNU ENERGETICKEJ EFEKTIVITY  
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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

www.internorm.com
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