
KAKO ŽE? 1 + 1 = 3

Da, ampak samo pri podjetju Internorm. Samo do 
28. februarja 2018 boste vsa okna proizvajalca Internorm 
za ceno dvojne zasteklitve dobili s trojno zasteklitvijo. 
Dvojna korist torej: plačajte manj za več toplotne 
izolacije! 

* Akcija velja od 1. 1. do 28. 2. 2018 za vse okenske sisteme. Akcija »3. steklo 
brezplačno« ne velja za vhodna vrata, kletna okna in ločeno naročena stekla. 
Samo za naročila v času trajanja akcije in samo za fi zične osebe.
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KO GRE ZA KAKOVOST, STAVITE NA VODILNEGA PROIZVAJALCA NA TRGU
Po več kot 24 milijonih prodanih oken in vrat nam zagotovo lahko zaupate glede kakovosti. Stavite na vodilnega proizvajalca oken in 
vrat na avstrijskem trgu ter izkoristite to posebno ponudbo – med drugim ponujamo naslednje možnosti: 

KF 500
OKNA IZ UMETNE MASE/
ALUMINIJA

· Vrhunska varnost 
s patentiranimi zapahi I-tec

· Okviri, ki jih je mogoče 
preprosto očistiti

· V programu oken home 
pure na voljo tudi kot okna 
iz umetne mase

KF 410
OKNA IZ UMETNE MASE 
IN KOMBINACIJE UMETNE 
MASE/ALUMINIJA

· Na voljo štiri zasnove 
okenskega okvirja/krila

· Odlična združljivost z okni 
iz lesa/aluminija zahvaljujoč 
enaki zunanji optiki

· Po naročilu s prezrače-
valnim sistemom I-tec za 
popolno klimo v prostoru in 
dovolj svežega zraka

HF 310
OKNA IZ LESA/ALUMINIJA

· Na voljo štiri zasnove 
okenskega okvirja/krila

· Odlična združljivost z okni iz 
umetne mase/aluminija 
zahvaljujoč enaki zunanji 
optiki

· Zaradi aluminijaste obloge 
na sprednji strani barvanje 
oken ni več potrebno

HF 410
OKNA IZ LESA/ALUMINIJA

· Različne barve in vrste lesa 
na notranji strani nudijo 
individualne možnosti 
oblikovanja

· Okna s fi ksno zasteklitvijo 
in okna, ki se odpirajo, je 
mogoče kombinirati v velike 
zastekljene površine

· Privlačno razmerje med 
ceno in kakovostjo

KF 500 HF 410HF 310KF 410

AKCIJA: 
3. STEKLO BREZPLAČNO 

Prednosti trojne zasteklitve:

Poleti v notranje prostore prehaja manj toplote od zunaj
Æ notranja temperatura ostane prijetna

Pozimi v notranje prostore prehaja manj mraza od zunaj 
Æ privarčujete pri stroških ogrevanja

VELJA ZA VSA OKNA PROIZVAJALCA 
INTERNORM

DODATNA UGODNOST
Zdaj po ugodni ceni iz leta 2017

PREDNOST ZA VAS
Manjši vdor hladnega zraka v prostor in 
s tem nižji stroški ogrevanja!


