
OKNA SYNEGO
Dobro počutje se začne s toploto

Moj
dom...
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PRIJETNA TOPLOTA, NIZKI STROŠKI OGREVANJA
Varčujte pri porabi energije, ne pri oknih

Največjo energetsko šibko točko hiše predstavljajo 
namreč ravno stara okna. So slabo izolirana in tudi 
s tehničnega stališča so zastarela. Posledica: draga 
energija za ogrevanje se izgublja skozi okna.

Okna SYNEGO se izplačajo.
Zahvaljujoč izvrstnim lastnostim toplotne izolacije 
SYNEGO oken se poraba energije zniža že takoj s 
prvim dnem. Tako lahko sproščeno pričakujete 
Vaše račune za stroške ogrevanja in prihodnje dvige 
cen energije.

Vir: potrošniška organizacija Stiftung Warentest

Nova okna SYNEGO so idealen varčevalni program. V primerjavi z aktualnimi 
standardnimi okni Vam SYNEGO ponuja do 50% več toplotne izolacije. Tako 
lahko občutno znižate Vaše stroške ogrevanja in dvignete vrednost Vaše nepre-
mičnine – danes, jutri in pojutrišnjem.

VARČEVANJE ENERGIJE

Vpliv okna na porabo 
energije

Delež energetskih izgub pri 
običajni hiši

litrov kurilnega 
olja

litrov kurilnega 
olja

litrov kurilnega 
olja

Pri lesenih oknih
iz 80-ih let

Stena
18  %

Ogrevalni sistem
15  %

Streha
11 %

Okno
vklj. s stopnjami 
uhajanja zraka

47 %
Talna plošča / Klet
9  %

Pri aktualnih
standardnih oknih Pri vgradnji

oken SYNEGO

14.500 7.000 4.200

Izračun: površina oken 25 m², poraba kurilnega olja v 25 letih; lesena okna z Uw = 2,79 W/m²K, standardna okna 
z Uw = 1,36 W/m²K; SYNEGO z Uw = 0,66 W/m²K

* Standardna okna z Uw = 1,36 W/m²K; SYNEGO z Uw = 0,66 W/m²K

Do 50 % več toplotne 
izolacije
v primerjavi z aktualnimi 
standardnimi okni*
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… kjer vstopijo samo 
lepe sanje 
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OHRANITE MIR
S SYNEGO oknom ostane hrup zunaj 

Okna SYNEGO preprosto izklopijo hrup.
Zagotovite si dobro počutje – ne glede na to, kako 
glasno je Vaše okolje. Raziskave so pokazale, da 
redna izpostavitev prometnemu hrupu vodi do 
bistveno večjega tveganja za nastanek bolezni srca 

in ožilja. Hrup, ki povzroča stres, pustite zunaj. 
Okna SYNEGO Vam povrnejo mir, ki ga potrebujete 
za svojo sprostitev.

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

Glasen hrup prometa, kosilnica soseda – vsak dan smo obdani z glasnimi 
zvoki. S SYNEGO oknom hrup preprosto zaklenete ven, Vaš dom pa postane 
prava oaza miru.

MIR 

22-kratno znižanje hrupa

90 dB(A)
težko motorno vozilo

44 dB(A)
mirno stanovanje

SYNEGO

Do 22-krat manj hrupa
zahvaljujoč individualnim 
ukrepom za zvočno izolacijo
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Z okni SYNEGO pridobite dragocene minute.
80 % vseh vlomov se zgodi zaradi lahko dostopnih 
oken in vrat. Pri več kot tretjini primerov pa zaradi 
boljše varnostne tehnologije ostane zgolj pri 

poskusu vloma. Zaščitite Vaš dom tako, da 
zavarujete lahko dostopna okna in vrata. Če je okno 
težje odpret, si vlomilci hitro poiščejo drug, lažji cilj.

UŽIVAJTE V VAŠI VARNOSTI
Z okni SYNEGO se boste počutili varno 

Biti doma pomeni varnost, udobje, mir in zaupnost. Zahvaljujoč SYNEGO ok-
nom se lahko doma počutite varno. 

poskusu vloma. Zaščitite Vaš dom tako, da 
zavarujete lahko dostopna okna in vrata. Če je okno 
težje odpret, si vlomilci hitro poiščejo drug, lažji cilj.

UŽIVAJTE V VAŠI VARNOSTI
Z okni SYNEGO se boste počutili varno 

Biti doma pomeni varnost, udobje, mir in zaupnost. Zahvaljujoč SYNEGO ok-

… kjer se
ni potrebno

ničesar bati -
razen morda včasih

mene
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Brez zaščite.
Hiter vlom skozi okno Preprosta zaščita Izboljšana zaščita pri

preprostih orodjih
Izboljšana zaščita pri
težjih orodjih

Razred odpornosti RC 1 Razred odpornosti RC 2 / RC 2N Razred odpornosti RC 3

Do 10-krat večja zaščita 
pred vlomom
v primerjavi z okni, ki nimajo 
protivlomne zaščite.
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HDF

POVSEM PREPROSTO ČIŠČENJE
Odpornost proti umazaniji in povsem preprosta nega zahvaljujoč revolucionarni formuli HDF

Vaša okna s HDF.
Skrivnost formule HDF je v posebni recepturi in 
izboljšanem postopku izdelave - tega so na podlagi 
intenzivnih raziskav razvili naši izkušeni inženirji. 

Površina je občutno bolj gladka in pade v oči z 
neprimerljivo intenzivnim leskom. 

Tehnologija HDF pa dosega bolj 
gladko površino in te se umazani-
ja ne more oprijeti.

Zaradi bolj grobih struktur se 
lahko  v poglobitvah nabere več 
umazanije in jo je tudi težje 
odstraniti.

High Definition Finishing (HDF) daje Vašim oknom vsak dan videz, kot bi bila 
povsem nova. Zelo dodelana formula zapre površino in zagotavlja neprimerljivo 
briljantnost. Vaša okna ne bodo ostala samo dalj časa čista, tudi čistiti jih bo 
bistveno lažje.

Lesket tudi z zanesljivim delovanjem.
Okna SYNEGO niso videti le sijoča, temveč tudi po 
številnih letih ohranijo svojo sposobnost delovanja. 
Naš posebni sistem tesnjenja Vas ščiti pred 
prepihom in vlago in hkrati zagotavlja optimalni 
pritisk ob zapiranju. Vaša okna lahko bistveno lažje 
odpirate in zapirate – brez večje moči.

Običajna površina okna Površina okna SYNEGO

8
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ČISTOČA 

…kjer nam

za odkrivanje novegavedno ostane čas
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Les

Uni

Alu

PISANA RAZNOLIKOST ZAHVALJUJOČ SYNEGU
Izpolnite si svojo željo po oknih

Veselje barv, ki ostane
Vašo najljubšo barvo najdete v velikem izboru z več 
kot 220 barvami. Izberete lahko tudi različen dekor 
za notranjo in zunanjo stran – na primer zunaj 
antracit, noter klasično belo.

Ne glede na to kako se odločite: zanesete se lahko 
na to, da bodo Vaša okna tudi po nekaj letih videti 
tako, kot prvi dan, saj so okna SYNEGO barvno 
obstojna in odporna na vremenske vplive.

Prvi vtis je najpomembnejši - tudi pri oknih. Zaradi tega lahko z okni SYNEGO 
uresničite svoje želje: sijoča bela barva, topli lesni dekorji s strukturiranimi povr-
šinami ali moderne barve.

Golden Oak

Gorski bor

Signalno modra

Veveričje siva

Alux DB 703

Mahagoni

Siena PN

Prometno rumena

Turkizno modra

Starinsko siva

Gladka siva Signalno siva

Winchester XA Sierra

Cherry Blossom

Duglazija

Signalno rdeča

Okensko modra

Grafitno siva

Bazaltno siva Antracitno siva

Svetel hrast 1

Rustic Cherry

Močvirski hrast

Oksidno rdeča

Oker rjava

Skrilavo siva Siva Kremenčevo siva

Golden Beech

Macore

Irish Oak

Rjavo rdeča

Starinsko zelena

Bakreno rjava

Alux antracit Brušen aluminij

Oregon

Soft Cherry

Siena PR 

Bordo vijolična

Travno zelena Kaki siva

Rdeče rjava

Temen hrast 1

Mooreiche

Oreh

Ultramarin modra

Opalno zelena

Kremno bela

Izbor barv.

Več kot 220 barv
Celoten obseg barv je na voljo pri 
Vašem prodajalcu

10
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Popolna svoboda pri oblikovanju.
Pravokotna oblika ni edina oblika za okna. Ne glede 
ali ravna, zaokrožena ali okrogla oblika – SYNEGO 
ponuja številne možnosti. Stilski elementi, letve ali 

kreativna delitev oken zagotavljajo dodatne 
poudarke. Tako je SYNEGO popolna izbira tako pri 
prenovi starejših objektov kot tudi pri novogradnjah.

OBLIKUJTE VAŠA OKNA
povsem po Vašem okusu 

Velika, majhna, pravokotna ali okrogla – s SYNEGO imate na voljo 
veliko arhitektonskih možnosti oblikovanja. 

… kjer je preprosto
najlepše

12
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PAMETNA TEHNOLOGIJA ZA VARSTVO OKOLJA
Za Vaš dom in za okolje 

Ozka višina pogleda 
(117 mm)

za povečan
vstop svetlobe

Globina vgradnje (80 mm)
za ozka
sorazmerja

Trojna zasteklitev, debelina stekla do 51 mm

Možna tretja raven tesnitve (različica opreme)

7 komor v okviru, 6 komor v okenskem krilu za visoko stopnjo izolacije

TEHNOLOGIJA / OKOLJE

Tehnični podatki 

Zunanje tesnilo Sredinsko tesnilo

Toplotna izolacija profila Uf do 1,0 W/m²K Uf do 0,94 W/m²K 

Toplotna izolacija okna Steklo (vrednost Ug) Skupna vrednost toplotne izolacije okna (vrednost 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

Zvočna izolacija do Rw,p do 46 dB 

Protivlomna zaščita do RC 3 

V celoti trajnosten izdelek.
Skozi ves cikel proizvodnje spremljamo uporabo 
materialov in energije. Z našim konceptom ponovne 
uporabe sprejemamo okna nazaj v predelavo. 
Pridobljene surovine se v celoti predelane in 
oplemenitene vrnejo v proizvodni proces – brez 
izgub pri kakovosti.

Pri samem proizvodnem procesu s številnimi ukrepi 
znižujemo porabo energije, saj je nizka poraba virov 
najboljša rešitev za varovanje okolja.

S SYNEGO zaupate v dobro zasnovano okno, ki je trajnostno. In 
to je dober občutek.

1.000.000 kg CO2 manj 
na leto
zaradi uporabe sekundarnih 
surovin 

Proizvodnja Oplemenit
en

je

Sprejemanje oken v predelavo

Izd
ela

va
 oken

Izvrstna ekološka bilanca
Naše izdelke odlikuje dolga življenjska 
doba in okolju prijazne lastnosti.

Tesnila za zanesljivo zaščito pred prepihom in vlago

Z našimi izkušnjami in našim znanjem aktivno sodelujemo pri različnih združenjih in 
iniciativah. Kot član VinylPlus (prostovoljna pobuda evropskih podjetij) se prostovoljno 
zavezujemo za okrepljeno trajnostno proizvodnjo do leta 2020.
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Nemčija

Pridržana pravica do tehničnih 
sprememb

969700 SI     03.2015

Ali Vas zanimajo okna SYNEGO? Radi Vam svetujemo!

1. Prihranek energije z dobro toplotno izolacijo

2. Uživanje miru ob najboljši zvočni zaščiti

3. Občutek varnosti z individualnimi ukrepi za Vaše bivanjske zahteve

4. Kreativen dizajn oken v številnih oblikah in barvah

5. Sijoča čista okna z edinstveno formulo HDF

6. Odgovoren prispevek za naše okolje

VAŠE PREDNOSTI 
na enem mestu

MIX

 … in ti
so strokovnjaki :
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