
Doskonałe parametry termoizolacyjności, idealna ochrona przed zimnem oraz maksymalne bez-
pieczeństwo to w przypadku okien Internorm czysta oczywistość.

W dniach 9.1-17.3.2017 skorzystaj z naszej podwójnej promocji i otrzymaj trzecią szybę oraz okucie 
antywłamaniowe gratis.

Wszystko przemawia za Internorm

PROMOCJA Trzecia szyba i okucia antywłamanioweGRATIS*
9.1-17.3.2017

Więcej informacji u partnerów Internorm 
oraz na www.internorm.pl

 
* Promocja obowiązuje w okresie 9.1-17.3.2017.

Promocja na trzecią szybę obejmuje wszystkie systemy okienne. Promocja na okucie 
antywłamaniowe (okucia RC2 bez dopłaty) obejmuje produkty KF 410, HF 410, HF 
310 oraz KF 500. Wyłącznie dla zamówień złożonych w czasie trwania promocji oraz 
wyłącznie dla klientów indywidualnych.

KOMFORT 
I BEZPIECZEŃSTWO 
DZIĘKI NOWYM OKNOM INTERNORM

Okna - drzwi



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I KOMFORT!

Wybierając oszklenie postaw na europejskiego lidera i otrzymaj w dniach 09.01-17.03.2017 CO TRZECIĄ szybę GRATIS*, dotyczy również WSZYSTKICH 
szyb antywłamaniowych oraz wielkogabarytowych drzwi podnośno-przesuwnych.
Wysokie parametry termoizolacyjności w systemach okiennych Internorm wyposażonych w trzyszybowe oszklenie termiczne pozwalają na utrzymanie tych 
samych kosztów ogrzewania jak w przypadku okien dwuszybowych przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni szklanych nawet o 40%. Zastosowanie 
szyb termoizolacyjnych poprawia bilans energetyczny oraz pozwala na utrzymanie niskich kosztów ogrzewania.

Zalety oszklenia trzyszybowego:

∙ zimą do pomieszczeń dostaje się mniejsza 
   ilość zimnego powietrza z zewnątrz  
 Æ niższe koszty ogrzewania  

∙ latem do pomieszczeń dostaje się mniejsza

   ilość ciepłego powietrza z zewnątrz 
 Æ temperatura wewnątrz pozostaje na  
     poziomie zapewniającym komfort

na zewnątrz –10°C

dwuszybowe oszklenie
(Ug = 3,0 W/m2K)

dwuszybowe oszklenie termoi-
zolacyjne (Ug = 1,1 W/m2K)

trzyszybowe oszklenie 
termoizolacyjne Internorm
(Ug = 0,6 W/m2K) 

wewnątrz +20°C

8,3°C

15,7°C

17,7°C

= Wypełnienie 

gazowe  

 

= Powłoka

Model przykładowy

Lepszy bilans energetyczny dzięki
trzyszybowemu oszkleniu termoizolacyjnemu

Izolacyjność cieplna
okna trzyszybowego  
(w W/m2K) 

do Uw = 0,62
Izolacyjność cieplna
okna trzyszybowego  
(w W/m2K) 

do Uw = 0,62

* Promocja obowiązuje w okresie 9.1-17.3.2017.
Promocja na trzecią szybę obejmuje wszystkie systemy okienne. Promocja na okucia antywłamaniowe (okucia RC2 bez dopłaty) obejmuje produkty KF 410, HF 410, HF 310 oraz KF 500. 
Wyłącznie dla zamówień złożonych w czasie trwania promocji oraz wyłącznie dla klientów indywidualnych.



POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA!

Osiem na dziesięć włamań odbywa się przez okno. Tradycyjny model okienny bez wyposażenia antywłamaniowego można otworzyć w zaledwie kilka se-
kund – najczęściej włamywacze otwierają okna przy użyciu prostych narzędzi. Szczególnie narażone są łatwo dostępne okna, drzwi tarasowe i balkonowe. 
Nie idź na ustępstwa w zakresie własnego bezpieczeństwa i skorzystaj w okresie 09.01- 17.03.2017 z promocji na darmowe okucia antywłamaniowe.

W szybach antywłamaniowych VSG, folie  
są umieszczone pomiędzy taflami szkła, dzięki 
czemu uniemożliwiają ich całkowite rozbicie

Klamki z zamkami lub klamki Secustik Elektroniczny sygnalizator otwarcia okna 
(kontaktron)

Przemyślane pod względem formy elementy 
antywłamaniowe RCN1 - RC2

*RCN1 bez drzwi podnośno-przesuwnych

Ukryte okucia estetyczne, bezpieczne 
i łatwe w pielęgnacji

Klejenie szyby do ramy na całym obwodzie  
zapewniające bezpieczeństwo i stabilność

GRATIS*
NASZ 

Standard

DOPŁATA

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA:

rozbite: 
zwykłe szkło

PROMOCJA Trzecia szyba i okucia antywłamanioweGRATIS*
9.1-17.3.2017

NASZ 
Standard

rozbite:  
szkło bezpieczne (VSG)

DOPŁATA DOPŁATA



Dąb, jesion czy modrzew – naturalny, 
szczotkowany lub modny styl vintage 
– wybierz gatunek drewna i kolor 
najbardziej odpowiedni do
wyposażenia, podłóg oraz 
drzwi wewnętrznych.
Dopasuj powierzchnię i kolor
okna idealnie do swoich 
wnętrz
i stwórz harmonijną całość.
Okno oferowane jest
w czterech różnych stylach
wykończenia
i charakteryzuje się doskonałym 
stosunkiem jakości do ceny.

NOWOŚĆ:
HF 410 – HARMONIJNIE  
DOBRANE DREWNO

Właściwe dopasowanie kolorystyczne 
wyposażenia, okien i podłóg zapewnia 
niepowtarzalny klimat wnętrz. Szeroka pale-
ta kolorów i gatunków drewna w modelu HF 
410 daje niezliczone możliwości aranżacji 
pomieszczeń.

OBSZERNA PALETA  
KOLORÓW

Ryglowanie

Izolacyjność  
dźwiękowa (w dB)

Izolacyjność cieplna  
(w W/m2K)

okucia
ukryte

do 45

do Uw = 0,64

Głębokość 
profilu (w mm)

85

NASZE
INNOWACJE

www.okna-pasywne.pl
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