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SMO USPEŠNO DRUŽINSKO PODJETJE! 
 

Internorm je že 88 let družinsko podjetje, ki se je iz ključavničarskega podjetja z enim 
zaposlenim razvilo v največjo mednarodno dejavno blagovno znamko oken. 
Do zdaj je naše proizvodne obrate v mestih Traun, Sarleinsbach in Lannach zapustilo že več 
kot 25 milijonov oken in vrat – 100-odstotno proizvedenih v Avstriji. Naše družinsko podjetje 
v Evropi postavlja merila vse od rojstva oken iz umetne mase, proizvodnje oken iz lesa in 
aluminija do današnjih visoko tehnoloških in vrhunsko zasnovanih inovacij. Stalen tehnični 
razvoj in vedno nove inovacije nas postavljajo na vodilno mesto v panogi. 
Naših 1.850 zaposlenih po vsej Evropi je strokovnjakov, ki delajo z veliko strasti, inovativnosti 
in občutka za podrobnosti. Skupaj z več kot 1.300 prodajnimi partnerji v 21 državah vam 
zagotavljamo popolno kakovost izdelkov z visoko kompetentnimi storitvami. 

OKNA IN VRATA ZA VAŠO SANJSKO HIŠO 
 

Arhitektura je tako raznolika kot ljudje, ki živijo v njej. Vendar sloga hiše ne zaznamuje zgolj 
način gradnje – njen karakter odločilno poudarjajo okna in vrata. 
Z okni in vrati podjetja Internorm lahko uresničite svojo osebno predstavo o bivanju. 
Internorm ponuja rešitev po vaši meri. 
Da boste našli ustrezno rešitev med številnimi oblikami, barvami in materiali in izbrali okna, 
ki bodo točno ustrezala vašim predstavam o arhitekturi, oblikovanju in udobju, lahko izbirate 
med različnimi slogi oblikovanja podjetja Internorm: studio, home pure, home soft in 
ambiente. 

 

 



REVOLUCIONARNO - NOVA MERILA PODJETJA INTERNORM 
 

Internorm je pod zvenečim nazivom „I-tec“ razvil serijo revolucionarnih tehnologij, ki 

izpolnjujejo vedno višje zahteve dizajna, tehnike, kakovosti in udobja. 

I-tec Secure:  ZA VARNO POČUTJE IN OBČUTEK VARNOSTI. 

I-tec Core: VISOKO STABILNO OKNO. VELIKO VRST LESA. 

I-tec Prezračevanje: VEDNO SVEŽ ZRAK. AVTOMATIČNO IN INDIVIDUALNO. 

I-tec Senčenje: ENERGETSKO SAMOZADOSTNA ZAŠČITA PRED SONCEM. 

I-tec Zasteklitev: VARNOST OKROG IN OKROG. 

I-tec Insulation: NEPREKINJENA UČINKOVITOST. 

I-tec SmartWindow: ENOSTAVNO UPRAVLJANJE. UDOBEN NADZOR. 
 

 
 
 

Novo okno Internorm KF 520  
Do eno tretjino ožji okvirji z največjim deležem stekla: nova generacija oken iz Trauna 
postavlja nova evropska merila na področju dizajna.  
Okno KF 520 proizvajalca Internorm predstavlja nov svetlobni poudarek v prodajnem 
programu oken! Inovativni strokovnjaki za razvoj vodilnega evropskega proizvajalca oken z 
novo generacijo oken dokazujejo, da sooblikujejo jasne smernice na področju inovacij in 
dizajna. Za največji delež stekla nove generacije oken poskrbijo do ene tretjine ožje mere 
okvirjev in kril, ki omogočajo prepuščanje kar največ svetlobe. Okno KF 520 združuje dizajn, 
estetiko in udobje v novi dimenziji. Na notranji strani ni vidnih steklenih letev niti okovja, na 
zunanji strani pa daje okno videz fiksne zasteklitve. Inovativni in puristični okenski dizajn 
dodatno poudari edinstveno zaklepanje: namesto obstoječih zapiralnih čepov smo pri 
Internormu uporabili integrirane zaklope. Internorm lahko z okenskim modelom KF 520 
ponudi elegantno okno iz umetne mase in postavlja v svoji panogi v evropskem prostoru 
popolnoma nova merila. 



Srce želi graditi dom.  
Razum želi dizajn!  
Novo okno Internorm KF 520, je ne le najbolj varno, ampak tudi eno najlepših. 

Kjer sta razum in srce usklajena: 
Internorm - zaupajte strokovnjaku! 

 
Video: priloga KF520 
 
 

Novo: Premium glazura za steklo ECLAZ® standardno za prijeten 
občutek prostora  

Mnoge študije dokazujejo, da ima dnevna svetloba številne pozitivne učinke: povečuje 
zmogljivost, izboljšuje odpornost, povečuje produktivnost razpoloženjskih hormonov in daje 
energijo tako ljudem kot tudi stavbam. Z velikim deležem stekla poskrbi okno KF 520 za 
največji dovod dnevne svetlobe v notranjost. Dodatno je pri KF 520 že standardno vključena 
premium glazura za steklo ECLAZ®. Za brezplačno nadgradnjo poskrbi okrepitev deleža 
modre v svetlobnem spektru, ki prehaja skozi steklo in tako ponuja do deset odstotkov več 
dnevne svetlobe. Poleg tega je glazura za steklo tudi pri trojni zasteklitvi izjemno prepustna 
za svetlobo, v notranjosti ustvarja svetlo atmosfero in hkrati omogoča briljanten pogled 
navzven. 

 


