
AKCIAŽALÚZIE GRÁTIS! platí od 16.09.  
do 29.11.2019

RENOVÁCIA
VIAC SVETLA, VÄČŠÍ PRIESTOR,  
DVOJITÁ RADOSŤ.

Vymeňte Vaše okná a profitujte z množstva  
výhod. Žalúzie sa nachádzajú medzi tabuľami 
skla a preto už nemusíte montovať roletový  
kastlík. Nakľánaním lamiel si môžete podľa  
potreby regulovať dopad svetla.

www.internorm-okna.sk

* Akcia platí pre okenné systémy KV 440, KV 350 a HV 350.  
 Platnosť od 16.09.-29.11.2019. Iba pre objednávky počas akcie a  
  iba pre koncových zákazníkov. 



AKCIA
ŽALÚZIE GRÁTIS! 

platí od 16.09.  

do 29.11.2019

Viac na www.internorm.com

JEDNO OKNO. ŠTYRI VÝHODY. 
PREPOJENIE OCHRANY & BEZPEČNOSTI

ŽALÚZIE*

Žalúzia po stiahnutí je vhodná ako perfektná ochrana pred slnkom.
Nakláňaním lamiel môžete dodatočne nastaviť dopad svetla. Tým zostanú 
vnútorné priestory pekne svetlé, silné slnko a horúčava 
sa ale nedostanú dovnútra. Žalúzia sa preto perfektne 
hodí do obytných priestorov. 

1. SLNEČNÁ OCHRANA

Môžete si vybrať medzi žalúziou, plisovanou roletkou alebo dvojito plisovanou rolet-
kou Duette®. Tieto sa nachádzajú medzi tabuľami skla. Tým nie sú potrebné žiadne 
dodatočné stavebné úpravy. Žalúzie sú vhodné nielen v spustenom stave ako per-
fektná tieniaca technika, ale nastavením sklonu lamiel umožňujú presné dávkovanie 
dopadajúceho svetla. 

2. ZVUKOVÁ OCHRANA

Obzvlášť v blízkosti ulíc s hlučnou dopravou sú okná so zvukovou izoláciou veľmi 
dôležité. A tu bodujú taktiež Internorm zdvojené okná. KV 440 dosahuje hodnotu 
zvukovej izolácie až do 45 dB, KV 350 až do 44 dB a HV 350 dokonca až do 47 dB.

3. POHĽADOVÁ OCHRANA

Žalúzie a plisované roletky chránia pred neželanými pohľadmi. Vynikajúcu pohľadovú 
ochranu Vám ponúka ale Duette®. Hliníková vrstva tejto dvojito plisovanej roletky 
neprepustí takmer žiadne svetlo a tak zabezpečí dokonalé zatmenie.

4. TEPELNÁ IZOLÁCIA

Tienenie zabudované v ráme okna zabezpečuje vynikajúce U-hodnoty.  
Plast-hliníkové zdvojené okno KV 440 dosahuje Uw-hodnotu až do 0,64 W/(m2K) a 
plast-hliníkové zdvojené okno KV 350 Uw-hodnotu až do 0,79 W/(m2K). Drevo-hliní-
kové zdvojené okno HV 350 dokonca Uw až do 0,60 W/(m2K).

* od 16.09.-29.11.2019 získate žalúzie grátis k Vašim zdvojeným oknám. 


