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VÝHODY PRO VÁS
v kostce:

1 Šetříte energii díky vysoké tepelné izolaci

2. Užíváte si klidu s nejlepší ochranou proti hluku

3. Cítíte se bezpečně díky účinnějšímu zajištění proti 

vloupání

4. Kreativní design oken s mnoha tvary a barvami

5. Lesk a čistota oken díky jedinečné povrchové úpravě oken 

HDF
6 Zodpovědný přístup k ochraně našeho životního prostředí

POUZE KLID
Okna SYNEGO vás ochrání před hlukem

PROMYŠLENÁ TECHNOLOGIE
Pro váš domov i životní prostředí

S okny SYNEGO výrazně přispíváte k ochraně životního prostředí.

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

22násobné snížení hluku

90 dB(A)
těžké nákladní auto

44 dB(A)
klidný bytSYNEGO

Zcela trvale udržitelné.
Přijímáme stará okna ke zpětnému 
zpracování a zušlechtěné je opět 
vracíme do výrobního procesu.

Výroba
Zušlech

tě
ní

Zpětný odběr oken

Vý
ro

ba
 oken

Vynikající ekobilance
Naše produkty se vyznačují 
dlouhou životností a ekologic-
kými vlastnostmi.

Tepelně izolační trojskla, tloušťka 
skla do 51 mm

Těsnění pro spolehlivou ochranu 
proti průvanu a vlhkosti

Volitelná třetí úroveň těsnění 
(varianta vybavení)

7 komor v rámu, 6 komor v křídle za-
jišťuje účinnou izolaci

Technická data

Dorazové těsnění Středové těsnění

Tepelná izolace profilu Uf do 1,0 W/m²K Uf do 0,94 W/m²K 

Tepelná izolace okna Sklo (hodnota Ug) Celková tepelná izolace okna (hodnota 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

Zvuková izolace do Rw,p do 46 dB 

Odolnost proti vloupání do RC 3 

Úzká pohledová výška 
(117 mm) pro vyšší 

průnik světla

Celková stavební hloubka 
(80 mm)
pro štíhlé proporce

… je tam, kde

krásné snyse nám zdají jen 

Denně vás obklopuje hluk. S okny SYNEGO snadno 
hluku zamezíte, váš domov se stane oázou klidu.
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NÍZKÉ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ
Šetřete na spotřebě energie, ne na oknech

Okna z profilu SYNEGO vám nabízejí ve srovnání s běžnými okny až o 50 % 
lepší tepelnou izolaci. To šetří náklady na vytápění!

VYSOKÁ BEZPEČNOST
S okny SYNEGO se cítite bezpečně

MYTÍ OKEN JE HRAČKA
Snadná údržba díky povrchové úpravě HDF

INDIVIDUÁLNÍ VZHLED
Splňte si své přání o vzhledu okna

Splňte si pomocí oken SYNEGO svá indiviuální přání: zářivě bílá okna, teplé 
dekory dřeva se strukturovaným povrchem nebo uni moderní barvy.

Hranaté, zaoblené a pestré?
Vyberte si z nabídky více než 220 barev. Můžete si zvolit dekor pro vnitřní 
i vnější stranu okna zvlášť. SYNEGO nabízí mnoho různých forem.

Vliv okna na 
spotřebu energie

litrů topného oleje litrů topného oleje litrů topného oleje

U dřevěných oken 
z 80. let minulého 
století U současných stan-

dardních oken
Při zabudová-
ní oken z profilů 
SYNEGO

14 500 7 000 4 200

Výpočet: Plocha oken 25 m², spotřeba topného oleje za 25 let; dřevěná okna s Uw = 
2,79 W/m²K, standardní okna s Uw = 1,36 W/m²K; SYNEGO s Uw = 0,66 W/m²K

teplo a útulně
…je tam, kde je

… je tam, kde nikdo

nemusí mít z ničeho strach –

jen někdy ze mě

Díky oknům SYNEGO bude váš domov bezpečnější.

Až 10krát účinnější ochrana před vloupáním.
80 % všech vloupání probíhá přes lehce dostupná okna 
a dveře. Ochraňte svůj domov – pomocí SYNEGO až 
do nejvyšší třídy odolnosti RC 3.

Díky povrchové úpravě HDF dosahují okna SYNEGO výrazně hladší povrch, 
na kterém se nečistoty těžko udrží.

Zářivě čisté.
Povrchová úprava High Definition Finishing (HDF) utěsňuje povrch a dodává 
mu lesk. Vaše okna zůstávají déle čistá a snadno se myjí.

Bez ochranyrychlé vy-
páčení Jednoduchá ochrana

Účinnější ochrana 
proti jednoduchým 
nástrojům

Účinnější ochrana 
proti těžkým 
nástrojům
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Třída odolnosti
RC 1 

Třída odolnosti
RC 2 / RC 2N

Třída odolnosti
RC 3

…je tam, kde

na objevování nových světůnajdeme čas

Běžný povrch okna Povrch okna SYNEGO

Přehled barev

Dřevo

Sierra Winchester XA Dub světlý 1 Zlatý buk Oregon Dub tmavý 1

Zlatý dub Mahagon Třešeň blossom Třešeň rustikal Macore Třešeň soft Dub bahenní

Jednobarevné
odstíny

Dopravní žluť Signální červená Cihlově červená Hnědočervená Bordó Ultramarín

Signální modrá Tyrkysová modř Modrošedá Mechově zelená Trávově zelená Opálově zelená Khaki

Šedá hladká Čedičová šedá Břidlicová šeď Antracitově šedá Grau Signální šedá Křemenná šedá

Hliník

Alux DB 703 Alux antracit Hliník kartáčovaný

…je tam, kde 
nás napadne vždy něco nového
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