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Rozum
szuka okazji.
Intuicja
szepcze to jest to.
Rozum i intuicja są zgodne: Tylko teraz przez krótki czas
okna trzyszybowe Internorm kupisz w cenie dwuszybowych*!

Wszystko przemawia za

Więcej informacji na www.internorm.com
Promocja obowiązuje w salonach Internorm i partnerów dystrybucyjnych w całej Polsce.
* Promocja obowiązuje w dniach 24.02. – 24.04.2020 na wszystkie okna z wyjątkiem okien zespolonych, a także zamówień na same szyby. Promocja wyłącznie dla klientów indywidualnych.
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OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ
I CZUJ SIĘ ŚWIETNIE!

KF 520

KF 410

HF 410

NOWA GENERACJA OKIEN

RÓŻNORODNOŚĆ DESIGNU

SZEROKI WYBÓR DREWNA

Szukasz optymalnego przeszklenia? Postaw na lidera
okien w Europie i zgarnij w okresie 24.02. – 24.04.2020 r.
KAŻDĄ TRZECIĄ szybę ZA DARMO*, także przy zakupie
drzwi podnoszono-przesuwnych; oferta specjalna jest
również proporcjonalnie uwzględniana przy zakupie szyb
bezpiecznych. Dobre właściwości izolacyjne systemów
trzyszybowych umożliwiają posiadanie okien większych aż
o 40% w porównaniu z dwuszybowymi przy takich samych
kosztach ogrzewania. Zastosowanie szkła izolacyjnego
znacznie poprawia bilans energetyczny i obniża wydatki na
ogrzewanie.

Duże powierzchnie szklane, dużo światła, wysoki poziom
bezpieczeństwa: KF 520 łączy w sobie innowacyjny
design ze specjalistyczną wiedzą techniczną.
Z uwagi na kontrukcję ramy okna skrzydło okienne jest
niewidoczne z zewnątrz i pod względem wizualnym jest
nie do rozróżnienia od przeszklenia stałego. Skrzydło
to kryje w sobie również rewolucyjne ryglowanie I-tec
Secure, które praktycznie uniemożliwia wyważenie okna.
Podczas ryglowania, stalowe klapki zostają wciśnięte
ze wszystkich stron do wnętrza ramy zapewniając tym
samym maksymalną ochronę przeciwwłamaniową.

Okno PVC lub PVC-aluminiowe KF 410 dostępne jest
w czterech różnych designach ramy/skrzydła. Istnieje
możliwość zatynkowania ramy okiennej z boków i z góry
od strony elewacji tak, aby widoczna była tylko cienka
rama skrzydła. Nowa technologia izolacji I-tec Insulation
zapewnia dokładne uszczelnienie ramy na całej jej długości
oraz znaczną poprawę izolacyjności cieplnej.
Natomiast przewagę technologiczną w zakresie wentylacji
zapewnia I-tec Wentylacja.

Jednolite materiały i kolory zastosowane w aranżacji wnętrz
podkreślą minimalistyczny styl Twojego domu i wysuną
jego unikatowe elementy na pierwszy plan. System okienny
HF 410 perfekcyjnie dostosowuje się do wystroju wnętrza.
Bogactwo kolorów i gatunków drewna oferuje niezliczone
możliwości indywidualnego doboru kolorystyki. Otwierane
i stałe okna produkowane na wymiar można łączyć w
systemy wielkopowierzchniowe.
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NAJLEPSZA SZYBA
IZOLACYJNA OD INTERNORM

Szyby premium z powłoką ECLAZ® zapewniają
jeszcze więcej naturalnego światła we wnętrzu.
Od teraz to już standard w ofercie Internorm.
Szyba ta przepuszcza jeszcze więcej światła
niebieskiego i zapewnia nawet do 10% więcej
światła dziennego.

wewnątrz +20°C

8,3°C

2-szybowe przeszklenie
(Ug = 3,0 W/m2K)

ECLAZ

®

Od teraz to standard w każdym oknie!

Lepszy bilans termiczny dzięki
trzyszybowym oknom izolacyjnym
na zewnątrz –10°C
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2-szybowe izolacyjne
(Ug = 1,1 W/m2K)

15,7°C

3-szybowe przeszklenie
izolacyjne od Internorm
(Ug = 0,6 W/m2K)

17,7°C

Twoje korzyści

= powłoka

= gaz szlachetny

W porównaniu do innych szyb na rynku
ECLAZ® zapewnia:
· Większą estetykę – niższą refleksyjność
światła na zewnątrz i neutralny pod
względem kolorystycznym wygląd

przykładowy profil okna

Oszklenie

Oszklenie
Wentylacja

Oszklenie

Zalety przeszklenia trzyszybowego:
∙ W zimie do wnętrza przedostaje się mniej chłodu
Æ oszczędzasz na ogrzewaniu
∙ W lato do wnętrza przedostaje się mniej ciepła
Æ utrzymujesz przyjemną temperaturę bez klimatyzacji

· Izolacyjność cieplna Uw do 0,63 W/m2K

· Izolacyjność cieplna Uw do 0,62 W/m2K

· Izolacyjność cieplna Uw do 0,64 W/m2K

· Izolacyjność dźwiękowa 46 dB

· Izolacyjność dźwiękowa 45 dB

· Izolacyjność dźwiękowa 45 dB

· Klasa antywłamaniowości RC3, RC2

· Klasa antywłamaniowości RC1N, RC2

· Klasa antywłamaniowości RC1N, RC2

· Ryglowanie w pełni zintegrowane

· Ryglowanie w pełni zintegrowane

· Ryglowanie w pełni zintegrowane

· Głębokość profilu 90/93 mm

· Głębokość profilu 93 mm

· Głębokość profilu 85 mm

* Oferta specjalna obowiązuje w dniach 24.02. – 24.04.2020 i obejmuje okna dostępne u wszystkich partnerów dystrybucyjnych Internorm na terenie Polski.
Promocja nie dotyczy okien zespolonych i zamówień na same szyby. Obejmuje wyłącznie zamówienia złożone w okresie objętym promocją przez klientów indywidualnych.

· Więcej światła – nawet do 10% więcej
światła dziennego dla Twojego zdrowia i
dobrego samopoczucia
· Komfort wizualny – jeszcze wyższą
przepuszczalność światła, wspaniały widok i
jasne pomieszczenie, również przy potrójnej
szybie izolacyjnej
· Komfort mieszkania – dzięki naturalnemu
światłu słonecznemu w Twoim domu
· Efektywność energetyczną – szyba
doskonale izoluje pomieszczenie i umożliwia
zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwiększa
efektywność energetyczną w budynku i
zapewnia aż o 11% niższą emisję CO2
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Więcej modeli drzwi objętych promocją
znajdziesz w ulotce promocji na rok 2020!

Model PK

M o de l G D

€ 3.245,–

Model PK
Kolor: HM722
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe

Showroom Warszawa
ul. Wołoska 9A
biuro@internorm.com.pl

Model FO

€ 2.895,–

Model FO
Kolor: HM716
Pochwyt: HS10

Model GD
Kolor: M916
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe

Showroom Katowice
ul. Porcelanowa 23
katowice@internorm.com.pl

801 888 987

€ 3.099,–

www.internorm.com

Showroom Gdańsk
ul. Kartuska 214
gdansk@internorm.com.pl

