Het gevoel
wil warmte.
Het verstand
wil besparen.

JAAR

Hierover zijn verstand en gevoel
het eens: 90 jaar kwaliteit uit
Oostenrijk. Bespaar nu geld
op geselecteerde kozijnen.
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Alles pleit voor
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Tot 30.04.2

* Actie geldig van 01.03. – 30.04.2021 op alle kozijnsystemen.
Samengestelde ramen en bestellingen van los glas zijn uitgesloten. Alleen geldig voor bestellingen tijdens de actieperiode en alleen voor particuliere eindklanten.

ACTIE

3-VOUDIGE BEGLAZING VOOR DE PRIJS VAN 2-VOUDIGE
BEGLAZING
VERTROUW OP INTERNORM, AL 90 JAAR KWALITEIT UIT OOSTENRIJK!
Vertrouw op Europa‘s toonaangevende kozijnmerk voor optimale beglazing en ontvang nu tot 30 april 2021 3-voudige
warmtewerende beglazing zonder meerprijs.

VOORDELEN
· Betere thermische isolatie
· Betere geluidswering
· Minder verwarmingskosten
· NIEUW: tot 10% meer daglicht door ECLAZ®

KF 520

HF 410

DE NIEUWE GENERATIE KOZIJNEN

GROTE KEUZE IN DESIGN

VEEL DESIGN

VEELZIJDIG

Moderne raamoplossingen voor hedendaagse architectuur

Grote keuze in houtsoorten, oppervlakken en kleuren

VEEL GLAS

HARMONISCH

Het smalle kader zorgt voor nog meer lichtinval

De houtsoort kan perfect worden aangepast aan het interieur.

VEEL VEILIGHEID

STABIEL

Ongeëvenaarde, volledig geïntegreerde vergrendeling tot
RC3

Dun verlijmde houtlagen in kozijn en vleugel maken het raam
uiterst stabiel.

Thermische isolatie tot Uw = 0,63 W/(m2K)

Thermische isolatie tot Uw = 0,64 W/(m2K)

Geluidsisolatie

tot 46 dB

Geluidsisolatie

tot 45 dB

Veiligheid

tot RC3, RC2

Veiligheid

tot RC1N, RC2

Vergrendeling

volledig geïntegreerd

Vergrendeling

verdekt liggend

Inbouwdiepte

90/93 mm

Inbouwdiepte

85 mm

ECLAZ

®

HET BESTE WARMTEWEREND GLAS
VAN INTERNORM

EC L A Z ®
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Nu standaard in elk raam van Internorm
UW VOORDELEN
Vergeleken met conventionele beglazing biedt ECLAZ®:
· Meer esthetiek – kleurneutraal buitenaanzicht
· Meer licht – tot 10% meer daglicht – beter voor gezondheid en welzijn
· Visueel comfort - extreem lichtdoorlatend, ook als 3-voudig isolatieglas, voor een heldere sfeer in het interieur
· Wooncomfort - maakt woonruimtes nog lichter en vriendelijker
· Energie-efficiëntie - isoleert de binnenruimte uitstekend en verlaagt zo de verwarmingskosten

ONTWERP ZELF
EENVOUDIG ONLINE
UW VOORDEUR

Online deurendesigner

MEER ACTIEMODELLEN VOORDEUREN VINDT U IN DE NIEUWE ACTIEFOLDER 2021!

Meer informatie bij Pladeko Ramen en Deuren B.V.
Wij spelen in op uw individuele wensen, geven u deskundig advies en garanderen u een schone en professionele montage.
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