
HOGY IS VOLT EZ?
1 + 1 = 3
Igen, de csak az Internormnál. Mert 2018. február 28-ig 

minden Internorm-ablaknál a 3 rétegű üveget a 2 áráért 

kapja! Rögtön duplán profitálhat: fizessen kevesebbet 

és élvezze a jobb hőszigetelést!
* A „3. üveg ajándék” akció 2018. 01.10.-02. 28. között minden ablakrendszerre érvé-
nyes. Nem érvényes a bejárati ajtókra, pinceablakokra és csak üvegrendelésekre. 
Az akció az akciós időszakban és csak a magánvásárlók által leadott rendelésekre 
vonatkozik és más akcióval nem vonható össze. 

2-t FIZET 

3-at KAP*

AKCIÓ 
február 28-ig



MINŐSÉGBEN BÍZZA MAGÁT A PIACVEZETŐRE
Több mint 24 millió eladott ablak és ajtó esetében valóban biztos lehet. Válassza az osztrák piacvezető ablak és ajtógyártó  
nyújtotta biztonságot és profitáljon ebből az akcióból - többek között az alábbi ablakrendszerekben kapható: 

KF 500
MŰANYAG/ALUMÍNIUM 
ABLAK

· maximális biztonság a 
szabadalmatatott I-tec 
vasalatnak köszönhetően

· a tok könnyű tisztítása

· home pure designstílus-
ban műanyag ablakként is 
választható

KF 410
MŰANYAG & MŰANYAG/
ALUMÍNIUM ABLAK

· négyféle tok/szárnydesign-
ban kapható

· tökéletesen kombinálható 
fa/alumínium ablakokkal az 
azonos külső megjelenés-
nek köszönhetően

· kérésre I-tec szellőztetővel 
is rendelhető a tökéletes 
beltéri klíma és az elegendő 
friss levegő biztosítására

HF 310
FA/ALUMÍNIUM 
ABLAK

· négyféle tok/szárnydesign-
ban kapható

· tökéletesen kombinálható 
fa/alumínium ablakokkal az 
azonos külső megjelenés-
nek köszönhetően

· az alumínium borításnak 
köszönhetően nincs szü-
kség ablakfestésre

HF 410
FA/ALUMÍNIUM 
ABLAK

· a különböző színek és fa fa-
jták egyedi belső kialakítást 
tesznek lehetővé

· a nyíló és fix üvegezések 
nagy felületekké kapcsol-
hatóak össze

· vonzó ár-érték arány

AKCIÓ: 3. ÜVEG AJÁNDÉKBA 

A 3 rétegű üvegezés előnyei: 

Nyáron kevesebb meleg jut be a belső terekbe  
Æ a belső hőmérséklet kellemes marad

Télen kevesebb hideg jut a belső terekbe 
Æ ön spórol a fűtési költségein

MINDEN INTERNORM-ABLAKRA VONATKOZIK

RÁADÁS
Most 2017-es kedvező árakon

MIÉRT ELŐNYÖS EZ ÖNNEK?
Kívülről kevesebb hideg jut be a beltérbe, 
ezáltal ön spórol a fűtési költségen!


