Srdce chce
atraktívny dizajn.
Rozum
atraktívne ceny.
U nás je rozum a srdce zajedno.
Profitujte hneď dvakrát:
Popredná európska značka okien ponúka
ešte do 28.februára 2021 všetky okná a
vchodové dvere za výhodné ceny z roku
2020! Navyše dostanete tretie sklo grátis!
A to je dôvod k radosti – takže viac info
u Vášho najbližšieho Internorm partnera
alebo na internorm.sk

Z ABEZPEČTE
SI UŽ TERA Z
CE N Y
Z RO KU 2 0 2 0 A
TRETIE SKLO
GRÁTIS!

Všetko hovorí za

AKCIA
ZABEZPEČTE SI CENY Z ROKU 2020 A K TOMU DOSTANETE NAVYŠE TRETIE SKLO GRATIS*
Už iba do 28. februára 2021 sú k dispozícii Internorm okná a vchodové dvere za ceny z predchádzajúceho roka. A to
s ďalším bonusom v akcii 3 za 2 – získate tretie sklo bez príplatku! Zistite viac u Internorm partnera vo vašom regióne
alebo na www.internorm.sk a urobte si z vášho domova domov, v ktorom sa budete cítiť dobre!

Profitujte teraz z tejto akcie – dostupnej okrem iných aj pri týchto okenných systémoch:

KF 520
PLAST/HLINÍKOVÉ OKNO
· Veľký podiel skla, menej
rámu, čistý dizajn
· Citeľne jednoduchšie otváranie a zatváranie
· Maximálna bezpečnosť
vďaka patentovanému I-tec
Uzamykaniu

HF 410
DREVO/HLINÍKOVÉ OKNO

KF 410
PLASTOVÉ &
PLAST/HLINÍKOVÉ OKNO

HV 450
DREVO/HLINÍKOVÉ
ZDVOJENÉ OKNO

· Dostupné v štyroch dizajnových štýloch – rám/krídlo

· Dostupné v troch dizajnových
štýloch

· Rôzne farby a druhy dreva
zvnútra ponúkajú individuálne možnosti dizajnu

· Perfektne kombinovateľné
s drevo/hliníkovým oknom
vďaka rovnakému vonkajšiemu vzhľadu

· Perfektne kombinovateľné so
všetkými Internorm plast/hliníkovými oknami

· Otvárateľné a pevne zasklené okná je možné spojiť a
vytvoriť tak veľké plochy

· Ochrana proti vetru a poveternostným vplyvom vďaka
hliníkovému vonkajšiemu krytu

· Atraktívny pomer ceny a
kvality

· Na želanie s I-tec Vetraním
pre dokonalú klímu v miestnosti a dostatok čerstvého
vzduchu

KVALITNÉ OKNÁ A DVERE Z RAKÚSKA
Internorm produkty garantujú vynikajúcu kvalitu, inovatívne technológie a možnosť
individuálneho stvárnenia dizajnu.
Ako rakúska spoločnosť neustále stanovujeme nové štandardy na trhu s oknami a
vchodovými dverami v celej Európe.

Všetko hovorí za

* Akcia platí pre všetky okenné systémy od 1.1. – 28.2.2021. Akcia tretie sklo zdarma neplatí pre vchodové dvere a objednávky voľného skla.
Iba pre objednávky v čase akcie a iba pre súkromných koncových zákazníkov.

