AKCE

do 30. 6. 2
016

TŘETÍ SKLO ZDARMA!
Vsaďte na optimální zasklení od lídra na evropském trhu. Od 2. května
do 30. června 2016 získáte u všech okenních systémů Internorm trojsklo za cenu
dvojskla.

Více informací získáte u Vašich Internorm partnerů a na www.internorm.cz
Platí pouze pro objednávky v akčním období a pro privátní zákazníky.

2 tabule izolačního skla
(Ug = 3,0 W/m2K)

8,3°C

2 tabule izolačního skla
(Ug = 1,1 W/m2K)

15,7°C

3 tabule izolačního skla od
Internormu
(Ug = 0,6 W/m2K)

17,7°C

= Povlak

Uvnitř +20°C

Venku –10°C

Vylepšená energetická bilance
3 tabulemi tepelně izolačního zasklení

= Plynová výplň

Modelový příklad

AKCE
TŘETÍ SKLO ZDARMA
PLATÍ PRO VŠECHNY OKENNÍ SYSTÉMY INTERNORM
Výhody trojskla:
V létě proniká méně tepla zvenku dovnitř místnosti Æ teplota
v místnosti zůstává příjemná.
V zimě proniká méně chladu zvenku dovnitř místnosti.

VSAĎTE NA KVALITU EVROPSKÉHO LÍDRA
Více jak 22,5 miliónů prodaných oken a dveří je předpoklad, že si můžete být jisti kvalitou. Vsaďte na rakouskou značku oken a dveří a profitujte z této akce – mimo jiných k dispozici i u těchto okenních systémů:

KF 500
PLASTHLINÍKOVÉ OKNO

KF 410
PLASTOVÉ A PLASTHLINÍKOVÉ
OKNO

HF 310
DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO

HF 410
DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO

· Maximalní bezpečnost díky
patentovanému
I-tec závorování

· K dostání ve čtyřech
designech rámů a křídel

· K dostání ve čtyřech
designech rámů a křídel

· Individuální volba z široké
palety barev a druhů dřeva

· Perfektní kombinovatelnost
s dřevohliníkovými okny
díky stejné venkovní optice

· Perfektní kombinovatelnost
s plasthliníkovými okny díky
stejné venkovní optice

· Otevíratelné a pevné prvky
mohou být připojeny k velkoplošnému zasklení

· Na přání s I-tec větráním pro
perfektní vnitří klima
a dostatečný přísun
čerstvého vzduchu

· Nikdy více natírání oken díky
předsazenému hliníkovému
opláštění

· Atraktivní poměr mezi
cenou a výkonem

· Snadné čištění rámu
· V designu home pure také
k dostání v plastovém provedení

