
RÁZNÝM KROKEM 
DO NOVÉHO ROKU
Vysněná okna za nezměněnou cenu

Profitujte hned dvakrát: do 29. 2. 2020 zaplatíte méně a navíc dostanete komfortnější okna! 

Zajistěte si u všech oken od Internormu trojsklo za cenu dvojskla! A to za cenu platnou v předešlém roce! 

Všechno hovoří pro Internorm
www.internorm.com

AKCE3 ZA CENU 2*1. 1. – 29. 2. 2020

Okna – dveře



AKCE 
3. SKLO ZDARMA U VŠECH OKEN OD INTERNORMU

* Akce platí pro všechny okenní systémy od 1. 1. do 29. 2. 2020. * Akce „3. sklo zdarma“ se nevztahuje na vchodové dveře a volně objednané sklo.
 Pouze pro objednávky v době trvání akce a pouze pro koncové zákazníky z řad soukromých osob.

KVALITNÍ OKNA A DVEŘE Z RAKOUSKA
Produkty od Internormu jsou zárukou prvotřídní kvality, inovativních technologií a možnosti individuálního provedení.
Jako rakouská firma určujeme na trhu s okny a vchodovými dveřmi neustále nová měřítka pro celou Evropu.

V OTÁZKÁCH KVALITY VSAĎTE NA JEDNIČKU NA TRHU 
a PROFITUJTE DVAKRÁT!

KF 500
PLASTHLINÍKOVÁ OKNA

· Maximální bezpečí díky 
patentovanému I-tec 
závorování

· Snadné čištění rámu

· V designovém stylu home 
pure k dostání rovněž 
v plastovém provedení

KF 410
PLASTOVÁ 
A PLASTHLINÍKOVÁ OKNA

· K dostání ve čtyřech 
designech rámu/křídla

· Díky stejnému 
vnějšímu vzhledu 
skvěle kombinovatelné 
s dřevohliníkovými okny

· Na přání s I-tec větráním pro 
dokonalé klima v místnosti 
a dostatek čistého vzduchu

HF 310
DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

· K dostání ve čtyřech 
designech rámu/křídla

· Díky stejnému 
vnějšímu vzhledu 
skvěle kombinovatelné 
s plasthliníkovými okny

· Už žádné natírání oken díky 
předsazenému hliníkovému 
profi lu

HF 410
DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

· Různé barvy a druhy dřeva 
na interiérové straně nabízejí 
možnost individuálního 
provedení  

· Otvíratelná okna i pevné 
zasklení lze spojovat do 
velkých ploch

· Atraktivní poměr mezi cenou 
a nabízenými vlastnostmi

KF 500 HF 410HF 310KF 410

Výhody izolačního trojskla:

V létě pronikne do Vašeho domova méně tepla z venku. Æ Teplota uvnitř zůstane příjemná.

V zimě pronikne do Vašeho domova méně chladu z venku. Æ Ušetříte za vytápění.

TROJSKLO ZA CENU 
DVOJSKLA

ZA CENU PLATNOU 
V PŘEDEŠLÉM ROCE

Profitujte nyní z této dvojité akce – lze ji využít mimo jiné u těchto okenních systémů: 


