Srce stremi k
lepoti, razum k
ugodni ceni.
Kjer sta razum in srce usklajena.
Pri vodilni evropski blagovni znamki oken
bodo vsa okna in vhodna vrata še do
28. februarja 2021 na voljo po ugodnejši
ceni iz leta 2020!
Pohitite torej k najbližjemu
Internormovemu prodajalcu ali
se pozanimajte na internorm.si

Z AGOTOVITE
SI ŽE ZDAJ
CENE IZ LETA
2 02 0!

Vse govori v prid

AKCIJA
ZAGOTOVITE SI ŽE ZDAJ CENE IZ LETA 2020!*
Okna in vhodna vrata bodo po ceni iz prejšnjega leta na voljo samo še do 28. februarja 2021. Pozanimajte se pri
najbližjem Internormovem prodajnem partnerju ali na www.internorm.si in ustvarite iz vašega doma prostor,
v katerem se boste dobro počutili.
Izkoristite to akcijo že zdaj – med drugim na voljo pri naslednjih okenskih sistemih:

KF 520
OKNO IZ UMETNE
MASE/ALUMINIJA

KF 410
OKNA IZ UMETNE MASE TER
UMETNE MASE/ALUMINIJA

HV 450
VEZANA OKNA IZ
LESA/ALUMINIJA

HF 410
OKNA IZ 		
LESA/ALUMINIJA

· Visok delež stekla, manj
okvirjev, gladke površine

· Na voljo v štirih dizajnih
okvirjev ali kril

· Na voljo v treh dizajnih

· Občutno lažje odpiranje 		
in zapiranje

· Zahvaljujoč enaki zunanji
podobi možnost odličnega
kombiniranja z okni iz 		
lesa/aluminija

· Različne barve in vrste lesa
na notranji strani ponujajo
možnost individualnega
oblikovanja

· Največja varnost, ki jo
omogoča patentirano
I-tec zaklepanje

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

· Možnost odličnega
kombiniranja z vsemi
okni Internorm iz umetne
mase/aluminija
· Aluminijasta obloga na
zunanji strani za zaščito
pred vetrom in 		
vremenskimi vplivi

KAKOVOSTNA OKNA IN VRATA IZ AVSTRIJE
Internormovi izdelki so simbol za odlično kakovost, inovativne tehnologije in
možnost individualnega oblikovanja.
Kot avstrijsko podjetje postavljamo vedno nove trende na trgu oken in
vhodnih vrat po vsej Evropi.
* Akcija velja za vse okenske sisteme od 1. 1. do 28. 2. 2021. Le za naročila v akcijskem obdobju in zasebne končne kupce.

· Okna, ki omogočajo
odpiranje, in okna s fiksno
zasteklitvijo lahko povežemo
v velike zastekljene površine
· Privlačno razmerje med
ceno in kakovostjo
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