
UNIKATNA IN NARAVI 
PRIJAZNA OKNA 

Nova okna les/aluminij HF410 
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NOVA TEHNOLGIJA  
VEČ BARV

POPOLNOMA 
NOV 
OKVIR VAŠEGA
DOMA

Z NAŠIMI OKNI
LES/ALUMINIJ HF 410

V jedru tega revolucionarnega okna se nahaja naš 
I-tec Core - za največjo stabilnost in obstojnost.  

Z okni Internorm iz hrastovega, jesenovega in 
macesnovega lesa boste Vašemu domu podarili 
košček narave. Večen dizajn in delovanje.

Čeprav so naša okna izdelana iz istega lesa je 
vsako izmed njih pravi unikat, s fino strukturiranim 
vzorcem in ročno obdelavo. Vidna in občutena 
živahnost lesa. V središču sta odlična kakovost in 
naravna lepota. 



RAZNOLIKA TAKO 
KOT ŽIVLJENJE 

RAZNOLIKE POVRŠINE IN   
BARVE USTVARJAJO  
EMOCIONALNA BIVALNA 
OKOLJA

Londonska podstrešja z visokimi stropi, ladijskim podom 
in opečnimi stenami zaznamujejo značilen trendovski 
vintage stil. Tipične za bivalni ambient v Kopenhagnu 
so svetle barve in naravni materiali. Puristično bivanje je 
pravo nasprotje kreativnega Berlina. Topli barvni toni in 
ektravaganca poudarjajo sladko življenje v Italiji. 

Tako različna kot so ta bivalna okolja, tako različne so
površine in barve naših oken. Skupen je le I-tec Core v 
jedru naših oken in visoka vremenska zaščita aluminijaste 
obloge na zunanji strani. 

HRAST BELA HRAST SIVA HRAST RJAVI OREHHRAST VINTAGE
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MACESENNARAVEN HRAST 

ČISTA 
NARAVA 
POVRŠINE, KI POUDARJAJO 
NARAVNOST LESA

Narava  v Alpah se odraža v romantičnem švicarskem 
nostalgičnem pridihu. Pridih neponovljive elegance 
in sodobnosti ustvarja vtis pariškega načina življenja. 
Drugače eleganten, vendar prav tako stilski, klasičen in 
uravnotežen je Dunajski Naturell. 

Tri popolnoma različna mesta z enako ljubeznijo do 
tradicije, stila in naravnih materialov. To življenjsko 
občutje prenašamo na naša izjemno estetska  
Internorm okna. Naj bodo tudi Vaš navdih! 

BELI JESEN

Naraven
Naravno krtačen

Naraven Naraven
Naravno krtačen

Srednja rjava 
Temno rjava 



ŽIVAHEN IN 
AVTENTIČEN 
LIFESTYLE-LOOK 

Staro in novo, tradicionalno in trendovsko, 
mešanica, ki zaznamuje čar Londona. 
V starinskem stilu izražajo okna vedno 
usklajen izraz. Za privlačnost In zgodovino 
poskrbijo uprizorjene sledi uporabe. To daje 
bivalnim prostorom individualno atmosfero. 

Internorm je posegel po starinskem trendu 
oken. Posebna struktura lesa poskrbi za to, 
da so naša okna unikatna in predstavljajo 
dizajnerski element. 

TRENDOVSKA 
INDIVIDUALNOST 

HRAST VINTAGE 
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LONDON

Hrast vintage 
(EI705) 



HRAST BELA 

ENOSTAVNO, SVETLO 
IN UDOBNO 

Kopenhagen je za mnoge najbolj idilična in stilska 
evropska metropola. Tako harmonično kot so tu 
usklajene staromeščanske hiše in nova arhitektura, 
tako priljubljen je danski notranji dizajn. Značilni so 
naravni materiali in svetle barve. Stil je moderen in 
prav tako čuten. 

Beli hrast Internormovih oken les/aluminij HF 410 
se temu bivalnemu udobju lepo prilega. Značilno 
belo barvo smo vdihnili tudi pobeljenemu 
hrastu. 

NORDIJSKA 
DIZAJNERSKA 
KULTURA 
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KOPENHAGEN 

Hrast bela 
(EI703) 



HRAST SIVA 

Jasne oblike, enostavni materiali in nevsiljive barve 
so značilne za moderen in purističen stil bivanja. 
V Berlinu je na primer priljubljen industrijski dizajn, 
povezan z živahnimi elementi iz lesa. 

Sivi hrast je kot notranja barva tako zelo primerna 
za moderni stil bivanja. Po meri izdelana okna 
lahko tako povežemo v velike steklene površine s 
fiksnimi okni, ali okni, ki se odpirajo. 

MODEREN IN 
PURISTIČEN 

VELIKE STEKLENE   
POVRŠINE IN MAJHEN DEL  
INDUSTRIJSKE ELEGANCE 

BERLIN

Hrast siva  
(EI701)
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Stil in občutek za lepoto sta v Italiji tudi del 
bivanja. Topli barvni odtenki, pohištvo z 
vrednostjo in velika strast  do obrti ustvarjajo 
privlačen ambient. Zato na primer okno v 
Italiji nikoli ni samo okno, ampak pomemben 
detajl celote. 

Naša okna lahko harmonično vključite v 
notranjost. S kljukami iz legiranega jekla in 
medenine, okrogle ali oglate, vedno najdemo 
prilegajoč se pribor. 

KLASIČNO        
EKSTRAVAGANTEN 
IZRAZ 
KAKOVOSTI IN TRADICIJE 
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HRAST RJAVI OREH 

RIM

Hrast rjavi oreh 
(EI702) 



NARAVEN HRAST 

Po eni strani moderna stanovanja velemest in 
moderna arhitektura, po drugi strani razkošne 
hiše iz 19. stoletja. Na Dunaju najdemo oboje. 
Bivanje v staromeščanskih hišah je zelo cenjeno. 
Visoki stropi, velika okna, kabinet in parket 
predstavljajo statusni simbol. 

Okna les/aluminij HF 410 naravni hrast oz. 
naravno krtačen hrast od te tradicije ne 
odstopajo. Pri sanaciji lahko okna prilagodimo 
obstoječi okolici. To omogočajo najnovejše 
tehnologije proizvodnje oken. 

TRADICIJA    
Z ELEGANCO 

SVETOVNO MESTO    
KULTURE IN ZGODOVINE 

DUNAJ

Naravno krtačen hrast  
(EI704)

Naraven hrast  
(EI700)
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BELI JESEN 

Ne glede na moderna oblikovalska stanovanja 
ali staromeščanska stanovanja: Francozi imajo 
prefinjen občutek za estetsko opremljanje. Kot po 
čudežu vabljivo vzdušje. Nevsiljivi leseni odtenki pri 
tem ne smejo manjkati. 

Z Internormovo tehnologijo I-tec Core tako pridejo 
pri oknih les/aluminij v poštev tudi vrste lesa kot 
je beli jesen. Tako lahko uresničimo celo velike 
okenske rešitve in izvenserijsko izdelavo. 

ROMANTIČNO 
IN SAMO- 
ZAVESTNO 
INDIVIDUALNOST IN LJUBEZEN 
DO NENAVADNOSTI 
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PARIZ

Beli jesen           
(ES800)



MACESEN 

V bližini švicarskih Alp pospešeno gradimo 
zatočišča, kamor se lahko umaknemo iz 
vsakdana. Z enostavno eleganco in največjim 
občutkom za podrobnosti. Pastelni in naravni 
odtenki pa pri tem odražajo udobje in svežino. 

Macesen uteleša povezanost z naravo. Okna 
les/aluminij HF 410 so dobavljiva v treh različnih 
barvah macesna. 

PODEŽELSKA 
HIŠA S STILOM 

VARNOST IN 
NOSTALGIČNA ROMANTIKA 

Srednja rjava 
(LA601)  

Temno rjava 
(LA602)

Naraven (LA600)
Naravno krtačen (LA603)

BERN
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OKNA LES/ALUMINIJ HF 410        

ODLIČNA ZDRUŽITEV RAZLIČNIH        
MATERIALOV ZA IDEALNO OKNO   
Znotraj plemenit les v številnih različicah in barvah, v jedru stabilen I-tec Core.       
Zunaj vremensko odporna in obstojna aluminijasta obloga.

ALUMINIJASTA OBLOGA ZUNAJ
· vremensko odporna zaščita v vseh barvah  

· les/izolacijska pena/aluminij za najboljšo       
toplotno izolacijo pri majhni globini vgradnje.

STABILNO JEDRO
· visoko stabilno okno in nedosegljiva trdnost edinstvene   

Internorm I-tec Core tehnologije

· ekološki material je bistveno bolj obremenljiv, odporen   
na vlago in ohranja stabilno obliko.

RAZLIČEN LES NA NOTRANJI STRANI
· za individualno in usklajeno oblikovanje Vašega     

bivalnega okolja

· nova tehnologija omogoča atraktivno razmerje med ceno    
in storitvijo, tudi pri posebnih vrstah lesa.

STABILNOST, INDIVIDUALNOST IN DOLGA  
ŽIVLJENJSKA DOBA 

Izbor lesa in barv ni več omejen: za izdelavo oken 
les/aluminij HF 410 lahko uporabimo tudi netipične           
vrste lesa. Patentirana Internorm tehnologija   
omogoča raznolikost barv in uporabo novih vrst 
lesa po zelo atraktivnih cenah.

Vaša okna bodo tako s trendovskimi barvami pravi 
individualni oblikovalski element, prilagojen pohištvu 
in talnim oblogam.

Vgradna globina (v mm)

Zvočna izolacija (v dB)

85

do 46

do Uw = 0,64Toplotna izolacija 
(v W/m2K)

Doživite strukturo 
nove Internorm tehnologije 
oken les/aluminij.

DRUGE PREDNOSTI IZDELKOV HF 410
· več estetike zaradi ozkega okvirja 

· po želji skrito ali vidno okovje 

· trojno tesnilo      

I-tec Zasteklitev



TRAJNOST
Okolju prijazno z optimalno 
izrabo lesa.

Znak kakovosti PEFC:   
les iz trajnostnega  
gospodarjenja z   
gozdom.
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STABILNO JEDRO 
MAKSIMALNA STABILNOST,     
VAROVANJE OKOLJA IN      
OBSTOJNOST

Nedosegljiva trdnost lesa. Zato smo iz zanesljivih in naravnih materialov razvili 
novo tehnologijo proizvodnje oken. Da bi za Vas oblikovali še bolj stabilna,  
obstojna in individualna okna.

Z novim I-tec Core izdelamo v jedru okna tanke lepljene lesene plasti, ki jih  
sicer poznamo samo pri visoko stabilnih strešnih tramovih in nosilcih. Ta les  
je bistveno bolj odporen na vlago, obremenljiv in izjemno trden. Novi Hight-Tech 
material je poleg tega okolju prijazen in zaradi svoje izjemne stabilnosti omogoča 
večje dimenzije.

ALUMINIJASTA OBLOGA
VISOKA VREMENSKA ZAŠČITA       
V VSEH BARVAH         
IN STILIH

Internorm ponuja s svojimi okni les/aluminij alternativo klasičnim lesenim oknom. Naravnost lesa v 
notranjih prostorih v kombinaciji z vremensko visoko obstojno aluminijasto oblogo na zunanji strani, 
ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

Tudi pri oblikovanju fasad se vedno srečujemo z obravnavo barv. Aluminijasta obloga na zunanji 
strani okenskega okvirja dopušča številne možnosti. Povezava aluminija, termoizolacijske pene 
in lesa ima na zunanji strani vremensko odporno aluminijasto oblogo in toplo leseno površino na 
notranji strani. Za odlično toplotno izolacijo pri majhni vgradni globini. Poleg tega so okna HF 410 s 
sistemom umetna masa/aluminij na voljo v štirih oblikovnih stilih in tako optimalno primerna za vsak 
arhitekturni stil.

 
studio v svoji obliki sledi čistim linijam. 
Zaradi svoje avantgardne oblike in reducirane 
izvedbe je ta stil zelo nekonvencionalen.

STABILNOST
Visoko stabilno okno in
nedosegljiva trdnost edinstvene 
Internorm I-tec Core 
tehnologije.

Canary Wharf*

OBSTOJNOST 
I-tec Core je odporen na vlago, 
bolj stabilen in ohranja obliko.

 
home pure izpolnjuje zahteve modernega  
in ravnega stila ter ustvarja zelo svetle  
življenjske prostore.

 
home soft deluje simpatično, udobno in ponuja 
številne možnosti oblikovanja - od elegantnega  
do igrivega.

 
ambiente odlikujejo tradicionalne oblike: 
brezčasna klasika in eleganca. Pri tem je kompozicija  
bogato oblikovana in omogoča domače okolje. 

*Slika: Crossrail, FosterPartner



HRAST
Močan, trden in v trendu      
Hrastov les velja v Srednji Evropi za najtrši les, odlikuje pa ga med  
drugim vlaknasta struktura z grobimi porami. V proizvodnji oken ga 
uporabljamo že dolgo, saj je ta les zelo težak in upogibno trden, pa  
tudi drag.

Slabosti težkih hrastovih oken lahko zahvaljujoč novi Internorm   
tehnologiji izključimo. Okovje je zaščiteno pred taninsko kislino.  
Absolutna prednost: HF 410 nudi atraktivno razmerje med ceno  
in storitvijo.

MACESEN
Živahen, odporen in raznolik 
Macesnov les je znan po živahnih podobah. Zaradi visoke vsebnosti olj 
in smole je še posebej odporen.

Naši naravni odtenki poudarijo živahno strukturo macesnovega lesa. 
Letnice ustvarjajo raznolike in zanimive lesene podobe.

JESEN
Trd, svetel in elastičen
Vlakna jesenovega lesa so svetla, vendar izrazitejša kot na primer pri 
smreki. Močne pore poudarjajo barvo, ki z leti postaja še intenzivnejša.

Beli jesen je zlasti primeren za izdelavo pohištva in daje Vašemu domu 
moderen značaj. 

VSE VRSTE LESA IMAJO SVOJE         
POSEBNOSTI, SVOJ ZNAČAJ IN SVOJ ŠARM

LES
NOVE BRAVNE IN     
STRUKTURNE MOŽNOSTI

Pri obdelavi lesa posveča Internorm veliko pozornosti strogim kriterijem. 
Že pri razrezu lesa na žagi uporabimo le najboljše in najlepše dele debla, 
da dobimo enakomerno vlaknasto sliko in poudarimo karakteristike lesa. 

Pred nadaljnjo obdelavo v obratu v Lannachu (Štajerska)  izberemo in  
sestavimo masivni les za HF 410. Na koncu preverimo vsebnost vlage. 
Vse to z namenom izdelati kolikor je mogoče harmonična in individualna 
okna.

HF 410 –  
STRAST DO DETAJLOV 

Veliko dela v proizvodnji opravimo 
ročno. Tudi pri oblikovanju barv gre za 
veliko ročnega dela.
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HARMONIČNO USKLAJEN    
ŽIVLJENJSKI PROSTOR 

Okna in zasteklitve predstavljajo bistveni sestavni del Vašega 
življenjskega prostora. Za harmonično podobo je izbor barv in 
materialov talnih oblog in pohištva odločilen za individualno 
oblikovanje Vašega doma. Prefinjeno usklajenost barv ustvarjajo 
tekoči prehodi med pohištvom, okni in talnimi oblogi, ki dajejo   
Vašemu prostoru edinstvenost. 

Široka paleta barv in lesa novih oken les/aluminij HF 410 nudi   
številne možnosti za usklajeno oblikovanje Vašega doma. 
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USKLAJENOST BARV

BARVNA RAZNOLIKOST 

Povprašajte 
Vašega Internorm 
prodajnega partnerja 
po pravih barvnih vzorcih.



VSE KOT   
ULITO
OKNA IN VRATA      
ENAKEGA VIDEZA 

Okna in vhodna vrata pri oblikovanju notranjih prostorov ne igrajo več 
stranske vloge. Poleg novih HF 410 oken ponujamo tudi vhodna vrata  
les/aluminij z enakimi lesenimi površinami in barvami. Tako boste lažje 
usklajeno oblikovali vhodni prostor po vaših željah. 

30 I 31

Les poskrbi za nezamenljivo podobo in bistveno 
doprinese k prijetni atmosferi. Zlasti v vhodnem  
prostoru je ta lastnost še posebej pomembna, saj 
vpliva na to, ali se gosti počutijo dobrodošle. Izberite 
zdaj vhodna vrata, ki se prilegajo oknom HF 410. 

Z lesom/termoizolacijsko peno/aluminijem imajo 
vhodna vrata še eno dodatno prednost: primerna  
so za nizkoenergetske in pasivne hiše. 
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PREDSTAVNIŠTVO 

Internorm okna d.o.o.

Koseška cesta 8
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel.    +386 1 581 92 55
Faks  +386 1 581 92 57
internorm.okna@siol.net
www.internorm-okna.si

www.internorm-okna.si


