
DODATOČNÝ 
BONUS 3. sklo zdarmaVŠETKY OKNÁ ZA 

CENY Z ROKU 2016
Ešte do 28.2.2017 získate všetky Internorm-okná za výhodnú cenu z roku 
2016 – vrátane 3-skla, a tým lepšiu tepelnú izoláciu a nižšie náklady na  
kúrenie.

Viac informácií u Vášho Internorm - partnera alebo na www.internorm-okna.sk

Akcia je platná iba pre objednávky v čase trvania akcie. 



TERAZ ZA VÝHODNÚ CENU 
Z ROKU 2016!

Každé Internorm okno je unikát! Pretože je vyrobené podľa 
Vašich individuálnych požiadaviek a presne na mieru.  
Internorm produkty sa vyrábajú 100% v Rakúsku a zaručujú 
kvalitné spracovanie, inovatívne technológie a trendový dizajn. 
Vlastné firemné oddelenie výskumu permanentne vyvíja 
nové produkty a technológie, aby Vám mohlo ponúknuť ešte 
viac komfortu a bezpečnosti. Objednajte teraz a ešte do 
28.2.2017 získate výhodnú cenu z roku 2016.

OKNÁ NAJVYŠŠEJ 
KVALITY Z RAKÚSKA

KF 500
PLASTOVÉ A PLAST/HLINÍKOVÉ OKNO

Inovatívny dizajn sa spája s jasnými technologickými predstihmi – 
ako je aj bezkonkurenčné I-tec Uzamykanie.

· Tepelná izolácia Uw až 0,61 W/m2K
· Zvuková izolácia až 46 dB
· Bezpečnosť RC2
· I-tec Uzamykanie, I-tec Vetranie

HF 410
NOVÉ DREVO/HLINÍKOVÉ OKNO

Toto nové vysoko stabilné okno ponúka svojim množstvom 
farieb a druhmi dreva nespočetné možnosti v stvárnení 
interiéru. 

· Tepelná izolácia Uw až 0,64 W/m2K
· Vďaka úzkemu dizajnu rámu krajší vzhľad okna
· I-tec Core

KF 410
PLASTOVÉ A PLAST/HLINÍKOVÉ OKNO

Plošne lícujúci až hravý dizajn – so štyrmi rôznymi štýlmi rámu/
krídla – toto okno sa hodí ku každému stavebnému štýlu.

· Tepelná izolácia Uw až 0,62 W/m2K
· Zvuková izolácia až 45 dB
· Bezpečnosť do RC2 
· I-tec Vetranie

HF 310
DREVO/HLINÍKOVÉ OKNO

Drevo, hliník a medzitým vysoko izolačná termopena  
zabezpečujú vynikajúcu tepelnú izoláciu a prírodný vzhľad. 

·    Tepelná izolácia Uw až 0,62 W/m2K 
·    Zvuková izolácia až 46 dB 
·    Bezpečnosť až RC2

DODATOČNÝ BONUS
Pri všetkých systémoch okien získate 3-sklo za 
cenu 2-skla!

VAŠA VÝHODA
Zvonku sa dostane do vnútorných priestorov  
menej chladu, čím šetríte náklady na kúrenie!


