
S ELÁNOM DO 
NOVÉHO ROKU  
Vysnívané okná za minuloročné ceny

Profitujte hneď dvakrát! Až do 29.2.2020 platíte menej a vychutnávate si väčší komfort z okien! 

Zabezpečte si pri všetkých Internorm oknách 3-sklo za cenu 2-skla! A k tomu ešte za ceny z 

minulého roku!

Všetko hovorí za Internorm
www.internorm-okna.sk

AKCIA3 ZA 2*  1.1. – 29.2.2020



AKCIA
3. SKLO GRÁTIS PRE VŠETKY INTERNORM OKNÁ

* Akcia je platná pre všetky systémy okien od 1.1. – 29.02.2020. Akcia „3. sklo grátis“ nie je platná pre objednávky na vchodové dvere a voľné sklá a platí iba pre objednávky v 
 čase akcie a pre koncových zákazníkov. 

KVALITNÉ OKNÁ A DVERE Z RAKÚSKA
Internorm produkty sa vyznačujú vynikajúcou kvalitou, inovatívnymi technológiami a individuálnymi možnosťami stvárnenia.   
Ako rakúska spoločnosť neustále určujeme v celej Európe nové normy na trhu okien a vchodových dverí.

PRI KVALITE VSAĎTE NA LÍDRA V OBLASTI OKIEN a PROFITUJTE 
DVAKRÁT!

KF 500
PLAST-HLINÍKOVÉ OKNO 

· Maximálna bezpečnosť 
vďaka patentovanému I-tec 
Uzamykaniu 

· Rám jednoduchý na čistenie

· V dizajnovom štýle home 
pure dostupný aj ako 
plastové okno

KF 410
PLASTOVÉ & PLAST- 
HLINÍKOVÉ OKNO 

· Rám/krídlo dostupné v 
štyroch dizajnových štýloch

· Perfektne kombinovateľné 
s drevo-hliníkovými okna-
mi v rovnakom vonkajšom 
vzhľade 

· Na želanie s I-tec Vetraním 
pre perfektnú klímu v miest-
nosti a dostatok čerstvého 
vzduchu

HF 310
DREVO-HLINÍKOVÉ OKNO 

· Rám/krídlo dostupné v 
štyroch dizajnových štýloch

· Perfektne kombinovateľné 
s drevo-hliníkovými okna-
mi v rovnakom vonkajšom 
vzhľade 

· Už žiadne natieranie dre-
vených okien zvonku vďaka 
hliníkovému predsadenému 
krytu

HF 410
DREVO-HLINÍKOVÉ OKNO

·  Rôzne farby a druhy dreva 
zvnútra ponúkajú individuál-
ne možnosti stvárnenia 

· Otváravé a pevne zasklené 
okná je možné prepojiť a 
vytvoriť veľké plochy skla

· Atraktívny pomer ceny a 
kvality

Výhody 3-skla:

V lete preniká menej tepla zvonku do vnútorných priestorov Æ vnútorná teplota zostáva príjemná.

V zime preniká menej chladu zvonku do vnútorných priestorov Æ šetríte náklady na vykurovanie. 

3-SKLO ZA CENU 
2-SKLA 

ZA MINULOROČNÉ 
CENY 

Profitujte teraz z tejto dvojitej akcie – dostupnej okrem iných aj pri týchto systémoch okien:


