
ELEGANCA HRASTOVEGA LESA
BREZ DOPLAČILA! 

Odlična ponudba podjetja Internorm – vodilnega
proizvajalca oken v Evropi – eleganten hrastov 
les za ceno smrekovega lesa!*

Ne čakajte, pozanimajte se pri vašem prodajnem partnerju Internorm ali na
spletni strani www.internorm.si

* Velja za okenske sisteme HF 410 in naročila v akcijskem obdobju do 29. 7. 2022 oziroma do odprodaje materiala ter samo za 
končne kupce.

Hrast namesto
smreke 

brez doplačila!



* Velja za okenske sisteme HF 410 in naročila v akcijskem obdobju do 29. 7. 2022 oziroma do odprodaje materiala ter samo za končne kupce.

AKCIJA
ODLIČNA PONUDBA PODJETJA INTERNORM – VODILNEGA PROIZVAJALCA OKEN V 
EVROPI – ELEGANTEN HRASTOV LES DO 29. JULIJA 2022 BREZ DOPLAČILA!*

Z 91 leti izkušenj ponuja Internorm visoko toplotno izolativna okna in vrata ter edinstveno storitev. Z izdelki, ki so 

100 % izdelani v Avstriji, si lastni raziskovalni oddelek prizadeva za stalen razvoj novih tehnologij, da bi vam lahko 

v vašem domu ponudili še več udobja in varnosti.

Pridobite zdaj in izkoristite akcijo ter pri vašem Internormovem partnerju naročite okna HF 410 v dizajnu po vaši izbiri, ki bodo 

prispevala k dobremu počutju.

Okna HF 410 se odlično prilegajo vaši notranji 

opremi. Različne barve in vrste lesa vam ponujajo 

nešteto možnosti individualnega barvnega 

oblikovanja notranjih prostorov. Ker so izdelana 

po meri, omogočajo kombiniranje oken, ki jih je 

mogoče odpreti, in fi ksno zastekljenih oken velikih 

površin.

Toplotna izolacija do Uw = 0,65 W/(m2K)

Zvočna izolacija  do 45 dB

Varnost  do RC1N, RC2

Zaklepanje   skrito okovje 

HF 410 
OKNA IZ LESA IN ALUMINIJA

Eleganten
hrastov les
za ceno

smrekovega
lesa

Dizajnerska lesena okna HF 410 se odlično 

prilegajo vaši notranji opremi. Različne barve 

in vrste lesa omogočajo številne možnosti 

individualnega barvnega oblikovanja notranjih 

prostorov. Ker so izdelana po meri, omogočajo 

kombiniranje oken, ki jih je mogoče odpreti, in 

fi ksno zastekljenih oken velikih površin.

Na voljo v štirih dizajnih in 

številnih barvah


