AKCIJA:

Kupujte po ce
nah
iz leta 2021*!

VEČ KOT 90 LET KAKOVOSTI IZ AVSTRIJE

PRAZNUJEMO ŠE
DO 28. 2. 2022.
Z več kot 26 milijoni proizvedenih oken in vrat do blagovne znamke
oken številka 1 v Evropi. In to 100 % iz Avstrije.
Prihranite sedaj ter kupite okna in vhodna vrata po cenah iz leta 2021!
www.internorm.si

AKCIJA
KUPUJTE PO CENAH IZ LETA 2021*!
Izdelki Internorm – simbol odlične kakovosti, inovativnih tehnologij in možnosti individualnega oblikovanja. Kot avstrijsko podjetje stavimo po vsej Evropi na vedno nova merila na trgu oken in vhodnih vrat. Po cenah iz prejšnjega leta
vam okna in vhodna vrata ponujamo samo še do 28. februarja 2022.
Pozanimajte se pri vašem prodajalcu ali na www.internorm.si in poskrbite za udobje vašega doma.
Izkoristite akcijo – med drugim pri spodaj navedenih okenskih sistemih:

KF 520
OKNA IZ UMETNE
MASE-ALUMINIJA

KF 410
OKNA IZ UMETNE MASE IN
UMETNE MASE-ALUMINIJA

HV 450
VEZANA OKNA IZ
LESA-ALUMINIJA

HF 410
OKNA IZ 		
LESA-ALUMINIJA

· Visok delež stekla, ožji
okvirji, gladke površine

· Na voljo v štirih dizajnih
okvirjev in kril

· Na voljo v treh stilih dizajna

· Občutno bolj enostavno
odpiranje in zapiranje

· Zahvaljujoč enaki zunanji
podobi se odlično
kombinirajo z okni iz
lesa in aluminija

· Različne barve in vrste lesa
na notranji strani za različne
možnosti oblikovanja

· Najvišja varnost s
patentiranim I-tec
zaklepanjem

· Po želji z I-tec prezračevanjem
za odlično prostorsko klimo
in dovolj svežega zraka

· Odlična kombinacija z vsemi
Internormovimi okni iz
umetne mase in aluminija
· Zahvaljujoč zunanji
aluminijasti oblogi za
zaščito pred vetrom in
vremenskimi vplivi

· Okna, ki omogočajo odpiranje, in fiksno zastekljena
okna omogočajo oblikovanje velikih zastekljenih
površin
· Privlačno razmerje med
ceno in kakovostjo

VEČ KOT 90 LET KAKOVOSTNIH OKEN IN VRAT IZ AVSTRIJE
Izdelki Internorm – simbol odlične kakovosti, inovativnih tehnologij in možnosti individualnega oblikovanja. Kot avstrijsko podjetje
stavimo po vsej Evropi na vedno nova merila na trgu oken in vhodnih vrat.
* Akcija velja od 1. 1. do 28. 2. 2022 za vse okenske sisteme. Samo za naročila v akcijskem obdobju in za končne kupce.

