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VSA OKNA PO CENI
IZ LETA 2016
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Pri Internormu lahko še do 28. 2. 2017 vsa okna kupite po ugodni ceni iz leta
2016 in to vključno s trojno zasteklitvijo. Za boljšo toplotno izolacijo in večji
prihranek pri stroških ogrevanja.
Več informacij pri vašem Internormovem partnerju in na spletni strani
www.internorm-okna.si.
Velja za naročila v akcijskem obdobju in le za zasebne končne kupce.

KAKOVOSTNA OKNA IZ
AVSTRIJE
DODATNI BONUS

ZDAJ PO UGODNEJŠI CENI IZ LETA
2016!

Pri vseh okenskih sistemih trojna zasteklitev
po ceni dvojne zasteklitve!

VAŠA PREDNOST

Vsako Internormovo okno je unikat! Okna so namreč
izdelana po vaših individualnih predstavah in točno po meri.
Internormovi izdelki so 100 % izdelani v Avstriji in
predstavljajo kakovostno obdelavo, inovativno tehnologijo
in trendovski dizajn. Lastni oddelek za raziskave ves čas skrbi
za razvoj novih izdelkov in tehnologij, da bi vam lahko ponudili
še več udobja in varnosti. Naročite zdaj in plačajte do
28. 2. 2017 po ugodni ceni iz leta 2016.

V notranjost prodre z zunanje strani manj
hladnega zraka, zato lahko prihranite pri
stroških ogrevanja!

KF 500

HF 410

OKNA IZ UMETNE MASE IN OKNA UMETNA MASA/ALUMINIJ

NOVA OKNA LES/ALUMINIJ

Inovativen dizajn v povezav z jasnim tehnološkim napredkom - kot je
I-tec zaklepanje, ki nima konkurence.

To novo izjemno stabilno okno ponuja s številnimi barvami
in vrstami lesa nešteto možnosti za oblikovanje vašega
interierja.
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Toplotna izolacija Uw do 0,61 W/m2K
Zvočna izolacija do 46 dB
Varnostni razred RC2
I-tec zaklepanje, I-tec zračenje
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Toplotna izolacija Uw do 0,64 W/m2K
Ozek okvir za več estetike
I-tec Core

KF 410

HF 310

OKNA IZ UMETNE MASE IN OKNA UMETNA MASA/ALUMINIJ

NOVA OKNA LES/ALUMINIJ

Površinsko izravnan do razigran dizajn – s štirimi različnimi
dizajni okvirjev in kril se to okno prilega vsem stilom gradnje.

Les, aluminij, vmes pa visokoizolacijska termo pena poskrbijo
za izjemno toplotno izolacijo in naraven videz.
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Toplotna izolacija Uw do 0,62 W/m2K
Zvočna izolacija do 45 dB
Varnostni razred do RC2
I-tec prezračevanje

Toplotna izolacija Uw do 0,62 W/m2K
Zvočna izolacija do 46 dB
Varnostni razred do RC2

