
RAZGIBANO V 
NOVO LETO  
Sanjska okna po stari ceni

Pridobite dvojno: do 29. 2. 2020 plačate za večje udobje oken manj! Zagotovite si trojno zasteklitev 

pri vseh Internormovih oknih po ceni dvojne zasteklitve! In to po stari ceni!

Vse govori v prid Internorma
www.internorm.si

AKCIJA3 ZA 2*  od 1. 1. do 29. 2. 2020

Okna in vrata



AKCIJA
TRETJE STEKLO BREZPLAČNO PRI VSEH 
OKNIH INTERNORM

* Akcija velja za vse okenske sisteme od 1. 1. do 29. 2. 2020. Akcija »Tretje steklo brezplačno« ne velja za vhodna vrata in samostojna stekla. 
   Le za naročila v akcijskem obdobju in le za zasebne končne kupce.

KAKOVOSTNA OKNA IN VRATA IZ AVSTRIJE
Izdelki Internorm predstavljajo odlično kakovost, inovativno tehnologijo in individualne možnosti oblikovanja hkrati. Smo avstrijsko 
podjetje, ki stalno postavlja merila na področju oken in vrat po vsem svetu.

STAVITE PRI KAKOVOSTI OKEN NA VODILNO 
BLAGOVNO ZNAMKO NA TRGU in PRIDOBITE DVOJNO!

KF 500
OKNA IZ UMETNE MASE   
IN ALUMINIJA

· Največja varnost s  
patentiranim I-tec  
zaklepanjem

· Enostavno čiščenje 
okvirjev

· Na voljo v dizajnu  
home pure tudi kot  
okno iz umetne mase

KF 410
OKNA IZ UMETNE MASE TER 
UMETNE MASE IN ALUMINIJA

· Na voljo v štirih dizajnih 
okvirjev/kril

· Zahvaljujoč enaki zunanji 
podobi je mogoča odlična 
kombinacija z okni iz lesa  
in aluminija

· Po želji z I-tec prezračevan-
jem za odlično prostorsko 
klimo in dovolj svežega zraka

HF 310
OKNA IZ LESA    
IN ALUMINIJA

· Na voljo v štirih dizajnih 
okvirjev/kril

· Zahvaljujoč enaki zunanji 
podobi je mogoča odlična 
kombinacija z okni iz  
umetne mase in aluminija

· Zahvaljujoč aluminijasti 
oblogi oken ni več treba 
barvati

HF 410
OKNA IZ LESA    
IN ALUMINIJA

· Različne barve in vrste lesa 
omogočajo individualno 
oblikovanje  

· Okna, ki se odpirajo, in  
fiksne zasteklitve   
omogočajo vključevanje   
v velike površine

· Odlično razmerje med ceno 
in kakovostjo

Prednosti trojne zasteklitve:

Poleti prodre v notranjost manj toplote Æ notranje temperature ostanejo prijetne.

Pozimi prodre v notranjost manj mraza Æ prihranek pri ogrevanju.

TROJNA ZASTEKLITEV 
PO CENI DVOJNE 
ZASTEKLITVE

PO STARI CENI

Izkoristite prednosti te dvojne akcije – med drugim na voljo pri okenskih sistemih:


