PONORAMSKI
RAZGLEDI

Neomejeno. Nemoteno. Brez okvirjev.
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NEOMEJENA
SVOBODA
MODERNA STEKLENA
ARHITEKTURA USTVARJA 		
NOV OBČUTEK BIVANJA.
STENE ČUDEŽNO IZGINJAJO
IN POVEZUJEJO NOTRANJE
PROSTORE Z OKOLIŠKO
NARAVO.

ODPRTO,
SVETLO BIVANJE
VELIKE ZASTEKLITVE PRINAŠAJO V VAŠ
PROSTOR VELIKO SVETLOBE.
Svetli, s svetlobo prepojeni prostori ustvarjajo svobodo bivanja za 		
vas in vašo družino. Velike steklene površine razširijo bivalni prostor 		
prek meja. Ustvarjajo nov, neomejen občutek bivanja in hkrati
ponujajo popoln pogled navzven.
Internorm ponuja z okni brez okvirjev, fiksnimi zasteklitvami, 		
velikimi dvižnimi drsnimi vrati, panoramskimi okni in posebnimi		
rešitvami inovativne rešitve za moderno arhitekturo steklenih površin. 		
S kombinacijo tovrstnih rešitev lahko uresničite vaše predstave		
o odprti arhitekturi.
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PANORAMA HX 300
Zasteklitev na veliki površini, ki jo je mogoče popolnoma integrirati v
zid, ustvari v vašem domu občutek brezmejne svobode.
V vaše prostore prinaša svetlobo in sočasno nudi popoln razgled
navzven.
Inovativne rešitve, kot so stekleni spoji, pri katerih je prehod med
stekli skoraj neviden, ponujajo v sodobni arhitekturi velikih steklenih
površin ogromno možnosti. Z integriranimi okni, ki ustrezajo slogu
vaše hiše, je mogoče ustvariti optične poudarke.

· ozki stekleni spoji še poudarijo dizajn
Različica vgradnje

moderne arhitekture velikih steklenih površin
· okvir je skoraj v celoti skrit v fasadi
· zaznamo le še okna in vrata, ki jih je mogoče odpreti
· trendovski, ozki stekleni spoji omogočajo neopazen

Toplotna izolacija U w do 0,74 W/m²K
Zvočna izolacija do 47 dB
Serijska trojna zasteklitev z varnostnim
steklom za najvišje vrednosti toplotne
izolacije

prehod med velikimi steklenimi površinami
· možno pri steklenih površinah
velikosti do 10,4 m2
· močna, večplastna lepljena konstrukcija okvirja
· čist in zatesnjen prehod okenskih polic in teras

KS 430
DVIŽNA DRSNA VRATA IZ UMETNE MASE
TER UMETNE MASE IN ALUMINIJA
Dvižna drsna vrata iz umetne mase oz. umetne mase
in aluminija KS 430 ustvarjajo s svetlobo prepojene prostore
in občutek večjih in širših prostorov. Velike drsne elemente je
otročje lahko odpreti in tako ustvariti še boljšo povezavo z
zunanjostjo.
Vrata KS 430 nudijo sodobno oblikovanje in odlično
udobje v kombinaciji z vrhunsko tehnologijo:
· sodoben oglat videz na zunanji in notranji strani
· možnost kombiniranja z okenskimi sistemi iz umetne mase,
Toplotna izolacija U w do 0,64 W/m²K

umetne mase in aluminija ter lesa in aluminija
· tri privlačne oblike kljuk

Zvočna izolacija do 43 dB

· privlačne barve za individualne želje glede oblikovanja

Serijska trojna zasteklitev z varnostnim
steklom za najvišje vrednosti toplotne
izolacije

· možnost tristranske vgradnje v zid
· preprosto dviganje in potiskanje krila teže do 400 g
· energijska učinkovitost in prihranek pri stroških ogrevanja
· nizek prag
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HS 330
DVIŽNA DRSNA VRATA IZ LESA 		
IN ALUMINIJA
Z dvižnimi drsnimi vrati iz lesa in aluminija HS 330 meja
med zunanjostjo in notranjostjo zbledi. Bivalne prostore
na unikaten način integrirajo v okoliško naravo in ustvarijo 		
povsem novo, skoraj brezmejno doživetje prostora.
Dvižna drsna vrata HS 330 nudijo sodobno oblikovanje in 		
odlično udobje v kombinaciji z vrhunsko tehnologijo
· sodoben oglat videz na zunanji in notranji strani
· zastekljeni koti za sodobno arhitekturo
· možnost kombiniranja z okenskimi sistemi iz umetne mase,
Toplotna izolacija U w do 0,73 W/m²K

umetne mase in aluminija ter lesa in aluminija
· tri privlačne oblike kljuk

Zvočna izolacija do 40 dB

· privlačne barve za individualne želje glede oblikovanja

Serijska trojna zasteklitev z varnostnim
steklom za najvišje vrednosti toplotne
izolacije

· možnost tristranske vgradnje v zid
· preprosto dviganje in potiskanje krila teže do 400 g
· energijska učinkovitost in prihranek pri stroških ogrevanja
· nizek prag
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Slike: ecohaus

ABSOLUTEN
POGLED V
PRIHODNOST
NAŠ CILJ STA IZZIV 		
NADALJNJEGA RAZVOJA
TRENDA SODOBNE 		
ARHITEKTURE IN 			
REALIZACIJA NAJVIŠJE
KAKOVOSTI.

Individualni dizajn

Kakovostna obdelava

Strokovna vgradnja

PONUJAMO VAM
IZJEMNO STORITEV
Individualna okna

Izjemna kakovost

Vsako okno je unikat, saj so vsa Internormova okna izdelana

Odlične vrednosti toplotne izolacije in odlična varnost so pri

v naših obratih v Avstriji po vaših individualnih predstavah

Internormovih oknih samoumevne. Veliko število domačih

po meri. Proizvajamo okna iz umetne mase, umetne mase in

ter mednarodnih nagrad in certifikatov dokazuje, da smo

aluminija ter okna iz lesa in aluminija. S široko ponudbo barv,

vodilni na področju razvoja in proizvodnje najsodobnejših

stekel, kljuk in velikih zastekljenih površin ponujamo

oken in vrat.

neomejeno možnosti oblikovanja. Popolnoma po vaših željah!
Popolno svetovanje
Inovativne tehnologije

Zadovoljni smo šele, ko ste zadovoljni vi! Zato smo razvili

V lastnem oddelku za raziskave skrbimo za stalen razvoj

edinstven sistem svetovanja kupcem, program Customer

novih izdelkov in tehnologij, da bi vam lahko omogočili še

Care, s katerim zagotavljamo zanesljivo svetovanje in skrb

več udobja in varnosti. Ta razvoj uresničujemo s pomočjo

za kupce. Več kot 1.300 naših prodajnih partnerjev v

najnovejših tehnologij v naših obratih.

21 državah jamči za to storitev.

Odlične možnosti kombiniranja

Strokovna vgradnja

Internormove izdelke lahko odlično kombinirate z vsemi

Certificirani specializirani monterji naših prodajnih partnerjev

izdelki v ponudbi podjetja Internorm. Enaka struktura

zagotavljajo čisto in strokovno vgradnjo, skladno z veljavnimi

površine, enake barve in stekla omogočajo neovirano

normativi. Po končani vgradnji skupaj z vami pregledajo vse

oblikovanje vašega doma.

vgrajene izdelke in preverijo njihovo funkcionalnost ter vam
pomagajo z dragocenimi nasveti za vzdrževanje in čiščenje.
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VGRADNJA
CERTIFICIRANI MONTERJI ZAGOTAVLJAJO STROKOVNO VGRADNJO.
Skrbimo za to, da vgradnjo oken, vrat in velikih steklenih

Naši posebej usposobljeni monterji vam lahko 		

elementov izvajajo le za to usposobljeni in certificirani

kompetentno svetujejo pri vseh individualnih 			

monterji. Strokovna vgradnja je namreč pogoj za

arhitekturnih željah in realizirajo vaše oblikovalske 		

brezhibno delovanje in trajno uporabnost. Ravno na

ideje do popolnega zadovoljstva.

stiku s steno lahko zaradi nestrokovne vgradnje prihaja do
toplotnih izgub. Izkušnje kažejo, da lahko na pomanjkljivo
izvedenih stikih prihaja do kondenziranja in plesnenja.
Z ustreznimi transportnimi pripomočki in žerjavom lahko

Doživite dostavo in vgradnjo

skoraj povsod vgradimo tudi okna velikih dimenzij.

Internormovih XL dvižnih drsnih vrat!
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