
Jedź na urlop w spokoju – Twój dom jest w pewnych rękach.  

Kupując okna Internorm otrzymasz od nas okucia antywłamaniowe klasy RC1N 

oraz klamkę z kluczykiem gratis*
Wszystko przemawia za Internorm

Więcej informacji znajdziesz u swojego partnera Internorm lub 
na stronie www.internorm.com
 
*Szczegółowy opis oferty promocyjnej i produktu oraz warunki promocji patrz strona 2.

Konfigurator drzwi online

!W SPOKOJU

Dzięki antywłamaniowym oknom i drzwiom InternormNA URLOP

OFERTA SPECJALNAOkucia antywłamaniowe i klamka z kluczykiem 
GRATIS*

22.5. – 3.8.2018

Okna – Drzwi



CIESZ SIĘ ABSOLUTNYM BEZPIECZEŃSTWEM!

W 8 na 10 przypadków złodziej dostaje się do wnętrza budynku przez okno. Tradycyjne okna, niewyposażone w zabezpieczenia, można otworzyć w kil-
ka sekund – włamywacze najczęściej wyważają je za pomocą prostego narzędzia. Łatwo dostępne okna oraz drzwi tarasowe i balkonowe są szczegól-
nie narażone na włamanie. W sprawie bezpieczeństwa nie gódź się więc na żadne kompromisy i odbierz okucie zabezpieczające i klamkę z kluczykiem 
za darmo w dniach 22.05.2017-03.08.2018 r. 

Elektroniczna kontrola otwierania 

Wizualnie eleganckie, antywłamaniowe 
elementy zamykające klasy RCN1

OFERTA SPECJALNA GRATIS*

Estetyczne, bezpieczne i łatwe do utrzymania 
czystości ukryte okucia

NASZ 
Standard

Szyba sklejona ze skrzydłem okna na całym 
jego obwodzie, odporna na wyważanie, stabilna 
konstrukcja

NASZ 
Standard

Klamka ryglowana lub klamka Secustic

DOPŁATA

NAJLEPSZE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:

Szkło klejone (VSG), folie znajdujące się między 
szybami nie pozwalają na całkowite rozpadnię-
cie się okna

DOPŁATA

zwykła szyba rozpry-
skuje się w drobny mak

* Promocja obowiązuje od 22.5. – 3.8.2018 r. Obowiązuje wyłącznie na zamówienia złożone w okresie trwania oferty specjalnej, dotyczy tylko prywatnych konsumentów końcowych.
 Oferta specjalna dotyczy następujących modeli okien: KF 410, KF 405, KV 440, HF 410, HV 350 i obejmuje okucia antywłamaniowe, szybę wklejaną na całym obwodzie w skrzydło okna oraz klamkę z kluczykiem (w 

standardzie: klamki specjalne i okucia X dostępne są za częściową dopłatą). W przypadku okna KF 500 okucia antywłamaniowe i klejona na całym obwodzie szyba są dostępne w standardzie: oferta dotyczy tu wyłącz-
nie klamki z kluczykiem. Osiągnięcie klasy odporności na włamanie RC1N zgodnie z normą DIN EN 1627 wymaga również fachowego montażu.

OFERTA SPECJALNA GRATIS*

OFERTA 

SPECJALNA
Okucia antywłamaniowe 

i klamka z kluczykiem 

GRATIS*

22.5. – 3.8.2018



WYSOKIEJ JAKOŚCI OKNA

Doskonała ochrona antywłamaniowa, perfekcyjna izolacja cieplna i dźwiękowa to oczywiste zalety okien Internorm. Kładziemy bardzo duży nacisk na 
wspaniałe wzornictwo i doskonałe wykonanie, aż po najdrobniejsze detale. Dlaczego? Bo każde z nich produkowane jest zgodnie z podanymi wymiara-
mi i życzeniami Klienta. Nasze okna dostępne są w najróżniejszych wymiarach, wykonaniach i wzornictwie – np. okna bezramowe, ramy zlicowane lub 
niezlicowane, jak i okna z zaokrąglonymi krawędziami skrzydeł i ościeżnicy.

NASZE BESTSELLERY

KF 500 HF 410 KV 440
Innowacyjny design w połączeniu z techniczną wie-
dzą specjalistyczną: skrzydło szklane skrywa rewolu-
cyjne ryglowanie I-tec.
· Maksymalne bezpieczeństwo: Klasa RC2 w stan-

dardzie
· Zintegrowane klapy dociskają wnętrze ramy przy 

blokowaniu na wszystkich stronach i uniemożliwiają 
wyważenie okna

· Ukryte okucie okienne – nie widać nieestetycznego 
okucia

· Skrzydło szklane: z zewnątrz nie do odróżnienia od 
przeszklenia stałego

Szeroka oferta kolorów i rodzajów drewna nowego 
okna HF 410 zapewnia niezliczoną liczbę możliwości 
urządzenia przestrzeni mieszkalnej – okno staje się 
tym samym elementem wzorniczym o indywidualnym 
charakterze.
· Szeroka paleta gatunków drewna w atrakcyjnym 

stosunku jakości do ceny.
· I-tec Core: Klejone warstwy drewna zapewniają 

szczególną nośność okna i pozwalają na wykonanie 
profili okiennych o większych wymiarach

· Wąska rama dla większej estetyki
· Drewno, aluminium, a pomiędzy pianka termoizola-

cyjna o doskonałych właściwościach izolacyjnych – ta 
doskonała kombinacja zapewnia perfekcyjną izolacyj-
ność cieplną

Poczwórna ochrona: izolacja cieplna i dźwiękowa 
oraz ochrona przeciwsłoneczna i ochrona przed za-
glądaniem do środka zintegrowane w jednym oknie.
· Do wyboru: żaluzja, plisa lub nieprzejrzysta Duette ®

· Ochrona przeciwsłoneczna zamontowana między 
szybami – dzięki temu się nie brudzi

· Perfekcyjne na czas remontu: nie są wymagane 
żadne dodatkowe prace montażowe



PROMOCJA NA DRZWI 
WEJŚCIOWE 2018
RÓŻNORODNE. ŁATWE W PIELĘGNACJI. BEZPIECZNE.

Aluminiowe drzwi wejściowe gwarantują długą żywotność i odporność na czynniki atmosferyczne, a ich po-
wierzchnia jest łatwa do utrzymania w czystości – są to cechy, które koniecznie należy wziąć pod uwagę przy 
wyborze drzwi. 

Inteligentna, wielowarstwowa struktura płytowa zapewnia najlepszą izolację cieplną i dźwiękową oraz najwyższą 
stabilność. Standardowe, pięciokrotne ryglowanie stanowi dodatkowe zabezpieczenie drzwi wejściowych przed 
włamaniem. 

Istnieje możliwość dobrania koloru powierzchni zarówno po stronie zewnętrznej, jak i wewnętrznej, co pozwala na 
dostosowanie powierzchni drzwi do wyglądu ramy okiennej. Różne style skrzydła drzwiowego zapewniają indywi-
dualne możliwości aranżacyjne.

Okres trwania oferty specjalnej 01.03.2018 – 31.12.2018

na drzwi 2018

PROMOCJA

Okna i Drzwi

Zamów folder promocji na drzwi wejściowe 2018 
oraz katalog drzwi wejściowych u swojego lokalne-
go partnera Internorm.

Konfigurator drzwi online

  

PROSTE PROJEKTOWANIE

DRZWI WEJŚCIOWYCH

O N L I N E

ODDZIAŁY DYSTRYBUCYJNE
POLSKA

IFTM Group Sp. z o.o.

Showroom Warszawa
ul. Wołoska 9A

02-583 Warszawa

KONTAKT:
Infolinia: 801 88 99 87

e-mail: biuro@internorm.com.pl

Showroom Katowice
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
tel: 32 730 35 82




