
OKNÁ SYNEGO
Príjemný pocit začína teplom

Môj 
domov...



útulne a         
     teplo 

... kde je

Až o 

50 % 
lepšia tepelná 

izolácia



PRÍJEMNÉ TEPLO, NÍZKE NÁKLADY NA VYKUROVANIE
Šetrite na spotrebe energie, nie na oknách

Staré okná sú čo do úniku energie najslabším 
miestom v dome. Sú zle izolované a po technickej 
stránke zväčša už dávno zastarané. Následok: 
draho zaplatené teplo na vykurovanie uniká cez 
okná.

Okná SYNEGO sa oplatia.
Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam 
okien SYNEGO klesne Vaša spotreba energie už  
od prvého dňa. Nemusíte si už robiť starosti kvôli 
vyúčtovaniu nákladov na vykurovanie a zvyšovaniu 
cien energií v budúcnosti.

Zdroj: Nadácia Stiftung Warentest

Nové okná SYNEGO sú ideálnym úsporným programom. V porovnaní s inými 
súčasnými štandardnými oknami Vám SYNEGO ponúka až o 50 % lepšiu tepel-
nú izoláciu. Citeľne znížite náklady na vykurovanie a zvýšite hodnotu  
nehnuteľnosti – dnes, zajtra a pozajtra.

ŠETRITE ENERGIOU

Vplyv okna na spotrebu 
energie

Podiel energetických strát 
v bežnom dome

litrov vykurovacieho 
oleja

litrov vykurovacieho 
oleja

litrov vykurovacie-
ho oleja

Pri drevených oknách 
z 80-tych rokov minulého storočia

steny 
18  %

vykurovacia  
sústava 
15  %

strecha 
11 %

okná 
vr. podielov úniku 
vzduchu 

47 %
základová dos-
ka / pivnica 
9  %

Pri súčasných 
štandardných oknách Pri montáži 

okien SYNEGO

14 500 7 000 4 200

Výpočet: zasklená plocha 25 m², spotreba vykurovacieho oleja za 25 rokov; staré drevené okno s Uw = 2,79 W/
m²K, štandardné okno s Uw = 1,36 W/m²K; okno SYNEGO s Uw = 0,66 W/m²K

* štandardné okno s Uw = 1,36 W/m²K; okno SYNEGO s Uw = 0,66 W/m²K

Až o 50 % lepšia tepelná 
izolácia 
v porovnaní so súčasným 
štandardným oknom*
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… kam sa 

krásne sny dostanú len 



NENECHAJTE SA RUŠIŤ
Okná SYNEGO Vás ochránia pred hlukom  

Okná SYNEGO „vypínajú“ hluk.
Cíťte sa príjemne – nezávisle od hluku vo Vašom 
okolí. Prieskumy dokazujú, že pravidelná záťaž 
organizmu dopravným hlukom vedie k podstatne 
vyššiemu riziku ochorenia srdca a krvného obehu. 

Nechajte hluk spôsobujúci stres vonku. Okná 
SYNEGO Vám vrátia pokoj a ticho, ktoré potrebujete 
na oddych.

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

Intenzívna doprava, susedova kosačka – denne Vás obklopuje hluk.             
Oknami SYNEGO vonkajší hluk jednoducho eliminujete a Váš domov              
sa stane oázou ticha a pokoja.

TICHO A POKOJ 

22-násobná redukcia hluku

90 dB(A)
ťažké motorové vozidlo

44 dB(A)
tichý byt

okno SYNEGO

Až 22-krát menej hluku 
vďaka jednotlivým opatreniam  
na zvýšenie zvukotesnosti.
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S oknami SYNEGO získate drahocenné minúty.
80 % všetkých vlámaní prebieha cez ľahko 
prístupné okná a dvere. Pri viac ako jednej tretine 
z nich zostáva vďaka lepšej zabezpečovacej 
technike len pri jednoduchom pokuse.              

Ochráňte svoj domov tým, že ľahko prístupné okná 
a dvere zabezpečíte. Ak sa okno nedá vypáčiť 
v priebehu niekoľkých sekúnd, tak si zlodeji radšej 
rýchlo idú hľadať ľahší cieľ.

VYCHUTNÁVAJTE SI BEZPEČIE
S oknami SYNEGO získate pocit pohody a bezpečia 

Byť doma znamená bezpečnosť, komfort, pokoj a pocit vzájomnej dôvery.      
Vďaka oknám SYNEGO sa môžete doma cítiť bezpečne. 

…kde netreba 
mať pred ničím 
strach - jedine 
sem-tam 

predo mnou
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Bez ochrany. 
Rýchlo vypáčené Jednoduchá ochrana Zlepšená ochrana pri 

jednoduchých nástrojoch
Zlepšená ochrana pri 
ťažkých nástrojoch

Trieda odolnosti RC 1 Trieda odolnosti RC 2 / RC 2N Trieda odolnosti RC 3

Až 10-krát lepšia 
ochrana proti vlámaniu 
v porovnaní s oknami  
bez ochrany proti vlámaniu

BEZPEČNOSŤ
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HDF
FORMEL

UMÝVANIE OKIEN JE HRAČKA
Vďaka povrchovej úprave HDF okna odpudzujú špinu a ľahko sa udržujú

Vaše okná s HDF.
Tajomstvo výroby HDF tkvie v špeciálnej receptúre 
a vo vylepšenom procese výroby. Oboje vyvinuli 
naši skúsení odborníci ako výsledok intenzívneho 

výskumu. Povrch je citeľne hladší a okúzli svojim 
neporovnateľne vysokým stupňom lesku. 

Technológia HDF dosahuje 
podstatne hladšie povrchy, 
na ktorých sa špina udrží len 
veľmi ťažko.

Pri oknách s drsnou povrchovou 
štruktúrou sa do priehlbín môže 
ľahšie usadiť špina, ktorá sa len 
ťažko odstraňuje.

Vďaka povrchovej úprave High Definition Finishing (HDF) žiaria Vaše okná každý 
deň ako nové. Špeciálna receptúra materiálu uzavre povrch a zaistí vysoký lesk. 
Vaše okná ostanú nielen dlhšie čisté, ale tiež sa oveľa ľahšie čistia.

Zažiari aj vďaka spoľahlivej funkčnosti.
Okná SYNEGO nielen pôsobia žiarivo, ale aj
po rokoch Vám ponúkajú plnú funkčnosť. Náš 
špeciálny tesniaci systém Vás ochráni pred 
prievanom a vlhkosťou a súčasne sa postará 
o optimálny uzatvárací tlak. Vaše okná otvoríte 
a zatvoríte podstatne ľahšie – bez väčšieho 
vynaloženia sily.

Bežný povrch okna Povrch okna SYNEGO
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ČISTOTA 

…kde nám 

objavovať novévždy zostáva čas 



Drevo

Uni

Hliník

INDIVIDUÁLNY VZHĽAD VĎAKA OKNÁM SYNEGO
Vyberte si okno podľa Vášho želania

Pestré farby, ktoré vydržia.
Vašu obľúbenú farbu si vyberiete z rozsiahlej 
ponuky viac ako 220 farieb. Dekor si môžete vybrať 
zvlášť pre vnútornú a zvlášť pre vonkajšiu stranu 
– napríklad vonku antracitovú a vo vnútri klasickú 
bielu.

Je jedno, čo si vyberiete: môžete sa spoľahnúť 
na to, že Vaše okná budú aj po rokoch vyzerať tak 
ako prvý deň. Pretože okná SYNEGO sú farebne 
stále a odolné proti poveternostným vplyvom.

Aj pri oknách je dôležitý prvý dojem. Preto oknami SYNEGO uskutočníte svoje 
osobné predstavy: žiarivá biela, teplé dekory dreva so štruktúrovanými povrch-
mi alebo trendové univerzálne farby.

Golden Oak

Borovica horská

Signálna modrá

Matná sivá

Alux DB 703

Mahagón

Siena PN

Dopravná žltá

Tyrkysová modrá

Machová sivá

Hladká sivá Signálna sivá

Winchester XA Sierra

Cherry Blossom

Douglasie

Signálna červená

Modrá obloha

Grafitová sivá

Čadičová sivá Antracitová sivá

Dub svetlý 1

Rustic Cherry

Dub plstnatý 2

Oxidovo-červená

Hnedá okrová

Bridlicová sivá Sivá Kremeňová sivá

Golden Beach

Macore

Irish Oak

Hnedočervená

Machová zelená

Medená/medová

Alux antracitový Hliník kefovaný

Oregon

Soft Cherry

Siena PR 

Bordovo-fialová

Trávová zelená Kaki sivá

Červenohnedá

Dub tmavý 1

Dub plstnatý

Orech

Ultramarínová modrá

Opálová zelená

Krémová biela

Výber z farieb.

Viac ako 220 farieb
Úplnú paletu farieb nájdete 
u Vášho špecializovaného 
dodávateľa
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FARBY

…kde nám 
stále napadne 

niečo nové
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Úplná sloboda tvorby.
Okno nemusí byť vždy pravouhlé. Či rovné, zaoblené 
alebo kruhové – okná SYNEGO toho umožňujú 
naozaj veľa. Štýlové prvky, priečky alebo členenie 

okna ešte posilňujú osobitosť okien. Preto sú okná 
SYNEGO tak pri rekonštrukcii starého objektu, ako 
aj v novostavbe perfektnou voľbou!

NAVRHNITE SI SVOJE OKNÁ
Úplne podľa Vašich predstáv 

Veľké, malé, hranaté alebo okrúhle – s oknami SYNEGO máte     
k dispozícii množstvo možností dotvoriť architektúru domu. 

… kde je jednoducho 
najkrajšie
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TVARY

13



naozaj dobre - prirodzene …tam kde sa cítime 



EKOLOGICKÝMI RIEŠENIAMI K UDRŽATELNOSTI ZEME
Pre Váš domov a životné prostredie 

Úzka pohľadová 
výška (117 mm) 

pre viac 
 svetla v interiéri

Stavebná hĺbka (80 mm) 
pre štíhle 
proporcie

Trojité tepelnoizolačné zasklenie, hrúbka skla až 51 mm

voliteľná tretia úroveň tesnenia (varianty vybavenia)

7 komôr v ráme, 6 komôr v krídle, pre vysokú izoláciu

TECHNIK A / ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Technické údaje 

dorazové tesnenie stredné tesnenie

tepelná izolácia profilu Uf do 1,0 W/m²K Uf do 0,94 W/m²K 

tepelná izolácia okna sklo (hodnota Ug) celková izolačná hodnota 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 izolácia do Rw,p do 46 dB 

ochrana proti vlámaniu do RC 3 

Trvalo udržateľné vo všetkých smeroch.
Dbáme na správne využitie materiálov a energie 
počas celého životného cyklu výrobku. 
Prostredníctvom nášho konceptu recyklácie taktiež 
spätne odoberáme okná na spracovanie. Získané 
suroviny sa opätovne spracujú a po zušľachtení sú 
znovu využité vo výrobnom procese - bez zníženia 
kvality.

V samotnom výrobnom procese znižujeme 
prostredníctvom mnohých opatrení spotrebu 
energie. Pretože nízka spotreba zdrojov je najlepším 
riešením ako chrániť životné prostredie.

Aj s oknami SYNEGO prispievame k udržateľnosti zeme.           
Pre zodpovednosť a dobrý pocit.

Ročne o 1 000 000 kg 
CO2 menej, 
využitím druhotných surovín 

výroba
zušľacht

en
ie

spätný odber okien

vý
ro

ba

 okien

Vynikajúca ekologická bilancia
Naše výrobky sa vyznačujú dlhou 
životnosťou a vlastnosťami, ktoré 
pomáhajú chrániť životné prostredie.

Tesnenia pre spoľahlivú ochranu pred prievanom a vlhkosťou

Našimi skúsenosťami a know-how sa aktívne zapájame do spolkov a iniciatív. Napríklad 
ako člen VinylPlus sa dobrovoľne zaväzujeme k zvýšeniu trvale udržateľnej výroby do roku 
2020.
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Máte záujem o okná SYNEGO? Radi Vám poradíme!

1. Šetríte energiu vďaka vysokej tepelnej izolácii

2. Užívate si ticho vďaka najlepšej zvukovej izolácii

3. Cítite sa bezpečne vďaka jednotlivým bezpečnostným riešeniam

4. Kreatívny dizajn okien vďaka početným tvarom a farbám

5. Žiarivo čisté okná vďaka jedinečnej technológii HDF

6. Zodpovedne prispievate k ochrane životného prostredia

VAŠE VÝHODY
na prvý pohľad

 … a 
oni sa vyznajú!


