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JAK ŽE TO BYLO?
1+1=3
Ano, ale jen u Internormu. Neboť už jen do 28. 2. 2018
dostanete u všech oken od Internormu izolační trojsklo za
cenu dvojskla! Můžete tak profitovat hned dvakrát: zaplatíte
méně a dopřejete si lepší tepelnou izolaci!
* Akce platí pro všechny okenní systémy od 1. 1. do 28. 2. 2018. * Akce „3. sklo zdarma“
se nevztahuje na vstupní domovní dveře, sklepní okna a volně objednané sklo.
Pouze pro objednávky v době trvání akce a pouze pro koncové zákazníky z řad
soukromých osob.

AKCE: 3. SKLO ZDARMA

BONUS NAVÍC
Nyní za výhodnou cenu platnou v roce 2017

PLATÍ PRO VŠECHNA OKNA OD INTERNORMU.
Výhody izolačního trojskla:
V létě pronikne do Vašeho domova méně tepla z venku.
Æ Teplota uvnitř zůstane příjemná.

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

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

V OTÁZKÁCH KVALITY VSAĎTE NA JEDNIČKU NA TRHU.
Více než 24 mil. prodaných oken a dveří znamená jistotu. Vsaďte na jistotu, kterou nabízí rakouská jednička na trhu s okny a dveřmi,
a profitujte z této akce – k dostání mimo jiné u těchto okenních systémů:

KF 500
PLASTHLINÍKOVÉ
OKNO

KF 410
PLASTOVÉ
A PLASTHLINÍKOVÉ OKNO

HF 310
DŘEVOHLINÍKOVÉ
OKNO

HF 410
DŘEVOHLINÍKOVÉ
OKNO

· Maximální bezpečí díky
patentovanému
I-tec závorování

· K dostání ve čtyřech
designech rámu/křídla

· K dostání ve čtyřech
designech rámu/křídla

· Díky stejnému
vnějšímu vzhledu
skvěle kombinovatelné
s dřevohliníkovými okny

· Díky stejnému
vnějšímu vzhledu
skvěle kombinovatelné
s plasthliníkovými okny

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

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

· Už žádné natírání oken díky
předsazenému hliníkovému
profilu

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

· Otvíratelná okna i pevné
zasklení lze spojovat do
velkých ploch
· Atraktivní poměr mezi cenou
a poskytovanými vlastnostmi

