
AKOŽE TO BOLO? 
1 + 1 = 3
Áno, ale iba v Internorm. Pretože iba do 28.2.2018 

získate pri kúpe všetkých Internorm okien 3-sklo za cenu 

2-skla! Profi tujte hneď dvakrát: plaťte menej a užívajte si 

väčšiu tepelnú izoláciu! 
* Akcia je platná pre všetky systémy okien od 1.1. – 28.02.18. Akcia „3. sklo grátis“ 

neplatí pre objednávky na vchodové dvere, pivničné okná a voľné sklá. Iba pre objed-
návky v čase akcie a len pre súkromných koncových zákazníkov. 

AKOŽE TO BOLO? 

AKCIA

3 ZA 2*

 1.1. – 28.2.2018



PRI KVALITE VSAĎTE NA POPREDNÉHO VÝROBCU
Pri viac ako 24 miliónoch predaných okien a dverí si môže byť človek skutočne istý. Vsaďte na bezpečnosť s rakúskym lídrom na trhu s 
oknami & dverami a profi tujte z tejto akcie – k dispozícii sú okrem iných aj tieto okenné systémy: 

KF 500
PLAST/HLINÍKOVÉ OKNO 

· Maximálna bezpečnosť 
vďaka patentovanému I-tec 
Uzamykaniu

· Ľahko čistiteľný rám

· Dostupné v dizajnovom 
štýle home pure aj ako 
plastové okno

KF 410
PLASTOVÉ & PLAST/HLINÍ-
KOVÉ OKNO 

· Dostupné v štyroch dizaj-
nových rámoch a krídlach

· Perfektne kombinovateľné 
s drevohliníkovým oknom 
vďaka rovnakému vonka-
jšiemu vzhľadu

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

HF 310
DREVO/HLINÍKOVÉ OKNO 

· Dostupné v štyroch dizaj-
nových rámoch a krídlach

· Perfektne kombinovateľné 
s plast/hliníkovým oknom 
vďaka rovnakému vonka-
jšiemu vzhľadu

· Vďaka hliníkovému predsa-
denému krytu už nie je 
potrebné žiadne natieranie 
okien

HF 410
DREVO/HLINÍKOVÉ OKNO 

· Rôzne farby a druhy dreva 
zvnútra ponúkajú indivi-
duálne možnosti stvárnenia  

· Otváravé a fi xné zasklenia 
je možné spojiť do veľkej 
plochy 

· Atraktívny pomer ceny a 
kvality

KF 500 HF 410HF 310KF 410

AKCIA: 3. SKLO GRÁTIS 

Výhody 3-skla:

V lete preniká zvonku do vnútra menej tepla
Æ vnútorná teplota zostáva príjemná 

V zime preniká zvonku do vnútra menej chladu 

Æ šetríte náklady na kúrenie

PLATÍ PRE VŠETKY INTERNORM OKNÁ

DODATOČNÝ BONUS
Teraz za výhodnú cenu z roku 2017

VAŠA VÝHODA
Zvonku vnikne menej chladu do 
vnútorných priestorov a Vy šetríte 
náklady na kúrenie!


