»Máme 22 miliónov dôvodov,
prečo sa rozhodnúť pre
Internorm okná!«
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Pri 22 miliónoch predaných okien a
dverí ste s nami určite v bezpečí!

A teraz máte ďalší dôvod!
Kúpte si Internorm plast-hliníkové okná alebo posuvné dvere
a zvoľte si jeden z našich troch akciových balíkov*.
Akcia trvá od 1.októbra 2015 až do odvolania**.

» Hliníkový kryt grátis
alebo

» 3-sklo za cenu 2-skla
alebo

» KF 500 za cenu KF 410
* Vybrať si môžete iba jeden balík z vyššie uvedených troch balíkov.
** Akcia je platná iba pre ponuky po 1.októbri 2015. Pre skôr zadané ponuky táto akcia neplatí. Technické
zmeny a tlačové chyby sú vyhradené.

Bližšie informácie k akcii získate u našich obchodných partneroch alebo na

www.internorm-okna.sk

I. AKCIOVÝ BALÍK

II. AKCIOVÝ BALÍK

HLINÍKOVÝ KRYT GRÁTIS

TROJSKLO ZA CENU DVOJSKLA

Pri kúpe plast-hliníkových okien a posuvných
dverí získate v tejto akcii hliníkový kryt grátis.

Internorm tepelnoizolačné 3-sklo umožňuje oproti 2-sklu až 40% viac
sklenej plochy pri rovnakých nákladoch na kúrenie. Teraz získate 3-sklo
za cenu 2-skla. Akcia sa vzťahuje aj na VSG (lepené) a ESG (kalené)
bezpečnostné sklá.

Tak pri oknách získate:
» Väčšiu odolnosťou voči poveternostným
vplyvom

Čo Vám Internorm ponúka navyše?

Zlepšená energetická bilancia
s tepelnoizolačným 3-sklom
vonku –10°C

vnútri +20°C

8,3°C

2-sklo
(Ug = 3,0 W/m2K)

» Rovnaký dizajn zvonku pri plastových a drevených oknách
» Tvarovú stálosť okien
» 10 ročnú záruku na odolnosť vonkajšieho

2-sklo s izolačným sklom
(Ug = 1,1 W/m2K)

15,7°C

3-sklo s tepelnoizolačným
sklom od firmy Internorm
(Ug = 0,6 W/m2K)

17,7°C

= pokovenie

= plynová výplň

hliníkového krytu
» 30 ročnú zábezpeku na funkčnosť okna

» I-tec zasklenie, ktoré zlepšuje stabilitu a
tepelno-zvukovú izoláciu okna.
» Celoobvodovú fixáciu rámu a skla okna,
čím sa zvyšuje bezpečnosť pri vlámaní.
» Špeciálne Internorm sklo Solar+ s vynikajúcou tepelnou izoláciou a celkovým
stupňom priepustnosti energie.

modelový príklad

» Žiadne starosti s natieraním okien

Hliníkový kryt ponúka široké
spektrum farieb, ako aj napr.
imitáciu štruktúry dreva.

Vyhotovenie rohov umožňuje
rozpoznať kvalitné spracovanie a
perfekcionizmus až do detailu.

Dištančný rámik je vďaka
čistému dizajnu takmer
nespozorovateľný, zabezpečuje
však optimálnu izoláciu.

I-tec zasklenie: vzniknutá medzera
medzi sklom a rámom sa po obvode vyplní lepidlom.

Zasklievacia lišta harmonizuje s
profilom krídla.

Lepené bezpečnostné sklo sa
napriek násilnému pôsobeniu
nerozbije na kúsky.

III. AKCIOVÝ BALÍK
KF 500 ZA CENU KF 410

OCHRANA PRED VLÁMANÍM ZAČÍNA PRI OKNÁCH
V 8 z 10 prípadov vniknú zlodeji do domu cez okná. Bežné okno bez
bezpečnostného vybavenia je možné otvoriť za niekoľko sekúnd - väčšinou
zlodeji vypáčia okno pomocou jednoduchého náradia. Obzvlášť ohrozené sú
ľahko dostupné okná, terasové a balkónové dvere.
Rozhodnite sa teraz pre Internorm okno KF 500
s maximálnou bezpečnosť za cenu okna KF 410!
Prečo je okno KF 500 iné?
» Okno je sériovo dostupné s I-tec uzamykaním,
ktoré znemožňuje vypáčenie okna.
» S triedou bezpečnosti RC2N.
» Bez viditeľných uzamykacích protikusov,
decentný vzhľad a jednoduché čistenie.
» Krídlo okna ukončené sklom.

Okrem vyhotovenia s hliníkovým
krytom vo všetkých farbách je
k dispozícii aj klasické plastové
vyhotovenie v bielej.

Maximálnu ochranu proti vlámaniu už v štandarde zabezpečujú
integrované klapky, ktoré pri
uzamykaní tlačia na všetky strany
vo vnútri rámu.

Individuálne riadenie čerstvého
vzduchu v každej miestnosti
bez veľkých tepelných strát, bez
vniknutia peľu a hluku zvonku a
so zvýšenou bezpečnosťou.

