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ZA CENY ROKU 2016
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Až do 28. 2. 2017 získáte všechna okna Internorm za výhodné ceny roku 2016 –
včetně trojskla pro lepší tepelnou izolaci a nižší náklady na vytápění.
Další informace u Vašeho partnera Internormu a na www.internorm.cz
Platí pouze pro objednávky v době trvání akce a pouze pro koncové spotřebitele z řad soukromých osob.

VYSOCE KVALITNÍ
RAKOUSKÁ OKNA
NYNÍ ZA VÝHODNOU CENU
PLATNOU V ROCE 2016!

BONUS NAVÍC

Každé okno od Internormu je unikát! Vyrábějí se totiž podle
Vašeho individuálního přání a přesně na míru. Produkty Internormu
pocházejí ze 100 % z Rakouska. Jsou ztělesněním kvalitního
zpracování, inovativních technologií a trendového designu. Naše
vlastní výzkumné a vývojové oddělení vytváří stále nové produkty
a technologie, abychom Vám mohli nabídnout ještě vyšší komfort
a bezpečí. Objednejte si nyní a využijte až do 28. 2. 2017
výhodné ceny roku 2016.

VÝHODA PRO VÁS

U všech okenních systémů dostanete trojsklo za cenu
dvojskla!

Z venkovního prostředí pronikne do Vašich interiérů
méně chladu a Vy ušetříte za vytápění!

KF 500

HF 410

PLASTOVÉ A PLASTHLINÍKOVÉ OKNO

NOVÉ DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO

Inovativní design se snoubí s výrazným technologickým náskokem –
jako je bezkonkurenční I-tec závorování.

Toto nové vysoce stabilní okno, které je k dodání v mnoha barvách a
druzích dřeva, nabízí nespočet možností ladění interiéru.
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Tepelná izolace Uw do 0,61 W/m2K
Zvuková izolace do 46 dB
Bezpečnost RC2
I-tec závorování, I-tec větrání

·
·
·

Tepelná izolace Uw do 0,64 W/m2K
Lepší estetické vlastnosti díky úzkým rámům
I-tec Core

KF 410

HF 310

PLASTOVÉ A PLASTHLINÍKOVÉ OKNO

DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO

Od plošně lícujícího až po hravé – díky čtyřem různým designům
rámu / křídla je toto okno vhodné pro všechny stavební styly.

Dřevo, hliník a mezi nimi vysoce tepelně izolační termopěna zajišťují
vynikající tepelně izolační vlastnosti a přirozený vzhled.
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Tepelná izolace Uw do 0,62 W/m2K
Zvuková izolace do 45 dB
Bezpečnost do RC2
I-tec větrání
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Tepelná izolace Uw do 0,62 W/m2K
Zvuková izolace do 46 dB
Bezpečnost do RC2

