Cit má rád
štíhlý design.
Rozum
štíhlé ceny.
V tom si jsou rozum a cit zajedno.
Využijte výhody hned dvakrát:
Přední evropská značka oken poskytuje
až do 28. února 2021 výhodnější ceny
z roku 2020 na všechny okna a vchodové
dveře! A navíc získáte trojsklo za cenu
dvojskla!*
Pokud to není důvodem k radosti,
potom nemusíte kontaktovat svého
prodejce Internorm nebo navštívit stránky
internorm.cz

ZAJISTĚTE SI
NYNÍ CENY
ROKU 2020
A TROJSKLO
ZA CENU
DVOJSKLA!*

Všechno hovoří pro

AKCE
ZAJISTĚTE SI NYNÍ CENY ROKU 2020 A NAVÍC ZÍSKEJTE TROJSKLO ZA CENU DVOJSKLA!*
Okna a vchodové dveře Internorm za cenu loňského roku budou k dispozici již jenom do 28. února 2021. A sice s bonusem
navíc v rámci akce trojsklo namísto dvojskla získáte trojsklo bez příplatku! Informujte se u svého prodejce Internorm ve svém
regionu nebo na stránkách www.internorm.com a ze svého domu si udělejte pohodový domov!

Využijte nyní výhod této akce – mimo jiné ji lze využít s těmito okenními systémy:

KF 520
PLASTHLINÍKOVÁ OKNA
• Větší prosklená plocha,
menší rám, hladké povrchy
• Znatelně snazší otvírání
a zavírání
• Maximální bezpečnost díky
patentovanému závorování
I-tec

HF 410
DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

KF 410
PLASTOVÁ
A PLASTHLINÍKOVÁ OKNA

HV 450
DŘEVOHLINÍKOVÁ ZDVOJENÁ
OKNA

• Dodávají se ve čtyřech
designových stylech rámu/
křídla

• Dodávají se ve třech
designových stylech

• Různé barvy a dřeviny na
straně interiéru umožňují
individuální provedení

• Dokonalá kombinovatelnost
se všemi plasthliníkovými
okny Internorm

• Otvíratelná okna a pevné
zasklení lze spojovat do
velkých ploch

• Ochrana proti větru
a povětrnostním vlivům díky
hliníkovým krycím profilům

• Atraktivní poměr ceny
a výkonu

• Dokonalá kombinovatelnost
s dřevohliníkovými okny
díky stejnému vzhledu
z exteriérové strany.
• Na přání s větráním I-tec pro
dokonalé klima v místnosti
a dostatek čerstvého vzduchu

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.

Všechno hovoří pro

* Akce se vztahuje na všechny okenní systémy od 1. 1. – 28. 2. 2021. * Akce trojsklo za cenu dvojskla se nevztahuje na vchodové dveře a objednávky samostatných skel.
Pouze pro objednávky v době trvání akce a pouze pro koncové zákazníky z řad soukromých osob.

