PRZEMYŚLANA TECHNIKA

KOMFORT CISZY

Dzięki oknom SYNEGO przyczyniasz się do ochrony środowiska.

Każdego dnia jesteśmy otoczeni głośnymi dźwiękami.
Dzięki SYNEGO można wytłumić hałas, a z domu uczynić
oazę spokoju.

Dla Twojego domu i dla środowska
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Doskonały bilans ekologiczny
Nasze produkty charakteryzują
się długą żywotnością i właściwościami przyjaznymi dla środowiska.
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Wyłącz hałas dzięki SYNEGO

W zgodzie ze zrównoważonym
rozwojem
W myśl naszej koncepcji recyklingu
odbieramy odpady produkcyjne
i stare okna do ponownego przetworzenia, a uzyskane surowce po
uszlachetnieniu wracają do procesu
produkcyjnego.

22-krotna redukcja hałasu

90 dB (A)

pojazd ciężarowy

SYNEGO

44

dB (A)
cichy pokój

Źródło: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

potrójna szyba zespolona, grubość
oszklenia do 51 mm
7 komór w ościeżnicy, 6 komór w skrzydle
dla uzyskania wysokiej izolacyjności
uszczelki dla zapewnienia
niezawodnej ochrony przed
przeciągami i wilgocią
opcjonalna trzecia powierzchnia
uszczelniająca
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W moim
domu ...

Zainteresowały Cię okna SYNEGO? Chętnie doradzimy!
niskie złożenia (117 mm)
dla większej ilości
światła w pomieszczeniu

głębokość profili (80 mm)
dla wąskich proporcji

dane techniczne
współczynnik przenikania ciepła profil
izolacyjność cieplna okien

uszczelka odbojowa

uszczelka środkowa

Uf do 1,0 W/m²K

Uf do 0,94 W/m²K

szyba (współcz. Ug )

całe okno (współczynnik Uw)

0,8 W/m²K

0,94 W/m²K

0,92 W/m²K

0,7 W/m²K

0,87 W/m²K

0,86 W/m²K

0,6 W/m²K

0,81 W/m²K

0,79 W/m²K

0,5 W/m²K

0,74 W/m²K

0,72 W/m²K

0,4 W/m²K

0,67 W/m²K

0,66 W/m²K

izolacyjność akustyczna Rw,p do 46 dB
odporność na włamanie do klasy RC 3

OKNA SYNEGO
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Ciepło Twojego domu

PRZYJEMNE CIEPŁO, NISKIE KOSZTY
Oszczędzaj na zużyciu energii, nie na oknach

CHROŃ SWÓJ DOM

Z SYNEGO poczujesz się bezpiecznie

klasa odporności
na włamanie RC 1
brak zabezpieczeń =
szybkie podważenie

zwiększona ochrona
w przypadku użycia
prostych narzędzi
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okna SYNEGO
Wpływ okien
na zużycie energii

klasa odporności
na włamanie RC 2 / RC 2N

proste
zabezpieczenie
00:30
min

współczesne
standardowe okna

14 500

7 000

4 200

m³ gazu

m³ gazu

m³ gazu

Obliczenie: okno o powierzchni 25 m², zużycie gazu w ciągu 25 lat; okna drewniane
o współczynniku UW = 2,79 W/m²K; okna standardowe o współczynniku UW = 1,36 W/m²K;
okna SYNEGO o współczynniku UW = 0,66 W/m²K

Dzięki rewolucyjnej formule HDF
Tradycyjna powierzchnia okna

W porównaniu z obecnym standardem okien, SYNEGO zapewnia do 50 %
lepszą izolację cieplną. Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki
za ogrzewanie!

okna drewniane z lat 80

DZIECINNIE ŁATWE CZYSZCZENIE
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klasa odporności
na włamanie RC 3
zwiększona ochrona
w przypadku użycia
ciężkich narzędzi
01:00
05:00
min
min

03:00
min

Spełnij swoje życzenia

Dzięki SYNEGO zrealizujesz własne niezliczone pomysły – lśniący biały,
ciepłe wzory drewnopodobne z teksturowaną powierzchnią lub modne
kolory jednorodne.
Trójkątne, okrągłe, kolorowe?
Wybieraj z ponad 220 wzorów oklein oraz lakierów. Możesz dobrać inny
kolor od strony zewnętrznej, inny od strony wewnętrznej okna. A do tego
okna SYNEGO zamówisz w wielu nietypowych kształtach.
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Dzięki oknom SYNEGO możesz czuć się bezpiecznie
w swoim domu.

Okna SYNEGO, dzięki technologii HDF, mają bardziej gładką powierzchnię,
na której z trudem osadza się brud.

Do 10 razy większe zabezpieczenie przeciwwłamaniowe
80 % wszystkich włamań ma miejsce poprzez łatwo
dostępne okna i drzwi. Chroń swój dom wybierając
odpowiedni stopień zabezpieczenia przeciwwłamaniowego.
Dzięki SYNEGO możesz osiągnąć najwyższą klasę
odporności RC 3.

Odporne na zabrudzenia
Zaawansowana formuła HDF – High Definition Finishing utrwala powierzchnię
profili i zapewnia im niezrównany blask. Twoje okna nie tylko pozostaną
dłużej czyste, ale będą też znacznie łatwiejsze do czyszczenia.
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Powierzchnia okna SYNEGO

RÓŻNORODNOŚĆ DZIĘKI SYNEGO
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Przykładowe kolory oklein
drewnopodobne

złoty dąb

sierra

winchester XA dąb jasny 1

złoty buk

oregon

dąb

mahoń

wiśnia

wiśnia
rustykalna

macore

soft cherry

dąb bagienny 1

żółty

czerwony

ciemnoczerwony bordo

jednorodne
brylantowonieb. lazurowy

stalowoniebieski czekoladowobrąz. zielony

zieleń mchu

ciemnozielony jasnoszary

szary gładki

szary bazaltowy szary łupek

szary antracyt

szary

szary sygnałowy gł. szary kwarcytowy

alux DB 703

aluminium
szczotkowane

crown platin

antracyt metal.
szczotkowany

metaliczne
alux antracyt
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