
OPTIMALNA TOPLOTNA IZOLACIJA 
TERMOIZOLACIJSKA PENA GRATIS! 

Ustvarite si prijeten, optimalno toplotno 
izoliran dom!

Visoko termoizolacijska pena pri Internormu, blagovni znamki oken številka 1 v 
Evropi, do 29. aprila brez doplačila!*

Pohitite in se pozanimajte pri vašem Internormovem prodajalcu ali na spletni strani 
www.internorm.si

* Velja za okna HF 510, HF 410, HF 310 in KF 410 in pri naročilu v času akcije od 1. 3. do 29. 4. 2022 ter samo za končne kupce.



AKCIJA 
VISOKO TERMOIZOLACIJSKA PENA PRI INTERNORMU, BLAGOVNI ZNAMKI OKEN 
ŠTEVILKA 1 V EVROPI, DO 29. APRILA BREZ DOPLAČILA!*

* Velja za okna HF 510, HF 410, HF 310 in KF 410 in pri naročilu v času akcije od 1. 3. do 29. 4. 2022   
ter samo za končne kupce.

Internorm ponuja 91 let izkušenj na področju termoizolativnih oken in vrat ter edinstveno storitev. V lastnem 

raziskovalnem oddelku skrbimo za nadaljnji stalni razvoj tehnologij pri izdelkih, ki so 100 % proizvedeni v Avstriji, 

saj želimo ponuditi še več udobja in varnosti za vaš dom.

KF 410
OKNA IZ UMETNE MASE in 

UMETNE MASE-ALUMINIJA

· toplotna izolacija Uw do 0,62 W/(m2K)

· na voljo v treh dizajnih in številnih   
barvah

Ne glede na to, ali v klasični beli umetni masi ali z vre-

mensko obstojno aluminijasto oblogo – s KF 410 bo 

vaša odločitev vedno pravilna. Z novo tehnologijo izola-

cije I-tec Insulation je okvir brezhibno izoliran, toplotna 

izolacija pa bistveno izboljšana. Na željo je mogoče v 

to okno integrirati tudi I-tec prezračevanje. Ta inova-

tivni prezračevalni sistem 24 ur na dan skrbi za dovolj 

svežega zraka in odlično prostorsko klimo.

Prihranite s to akcijo – na voljo pri spodaj navedenih oknih:

HF 310
OKNA IZ LESA-ALUMINIJA

· toplotna izolacija Uw do 0,62 W/(m2K)

· na voljo v štirih dizajnih in številnih  
barvah

S svojo leseno površino na notranji strani okno HF 310 

poskrbi ne le za večje udobje bivanja. Visoko termoizo-

lacijska pena in neprekinjeno okrog in okrog lepljeno 

steklo prinašata tudi odlično toplotno izolacijo in stabil-

nost. Tri neprekinjena tesnila preprečujejo stik lesene 

površine z vodo.

HF 410
OKNA IZ LESA-ALUMINIJA

· toplotna izolacija Uw do 0,64 W/(m2K)

· na voljo v štirih dizajnih in številnih  
barvah

HF 410 se odlično prilega notranji opremi. Različne 

barve in vrste lesa prinašajo neskončno možnosti 

barvnih prilagoditev vašemu interierju. Izdelava po meri 

omogoča povezovanje teh oken, ki jih je mogoče odpre-

ti, ali fiksnih zasteklitev, v velike zastekljene površine.

Velja tudi za našo novo top inovacijo HF 510!

  

Visoko termoizolacijska pena 
gratis!

I-tec 
Insulation 
izolacija 
gratis!

Visokotermoizolacijska pena 
gratis!


