Pohodlí v pěti krocích
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dřevěná okna
z 80. let

dnešní
standardní
okna

Vyšší tepelná izolace až o 50%

okna SYNEGO

nižší poplatky za vytápění (okno s paramentrem Uw = 0,66 W/m2K)
vyšší trvalá hodnota domu
Vliv oken na spotřebu energie

S oknem SYNEGO
získáte mnoho výhod.
EUROCOLOR jako jediný výrobce v Polsku má ve své
nabídce konfiguraci profilů SYNEGO s technologií
, která je nyní jedničkou na trhu.

14 000

7 000

4 200

m3 plynu

m3 plynu

m3 plynu

teplo

Ve standardu

dostáváte:

tradiční povrch okna
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povrch okna SYNEGO

záruka úspory nákladů spojených
s energií - o 15% více udrženého tepla

Revoluční technologie HDF
záruka snadné údržby
hladší a lesklý povrch

snížení kondenzace vlhkosti až o 70%

komfort
zvýšení životnosti skla až o 20 let
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ticho
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22-krát redukován hluk

méně hluku díky správným řešením systému
pohodlí ticha

třída odolnosti
proti vloupání RC 1

bezpečí

90 dB (A)
22-krát redukován hluk

třída odolnosti
proti vloupání RC 2

SYNEGO

nákladní vozidlo
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44 dB (A)

-2 dB

redukce hluku až do 2 dB

tichý pokoj

efekt paměti tvaru redukuje riziko
prasklin a netěsnosti skla

10-krát větší odolnost
proti vloupání

lepší ochrana než u standardních oken
ochrana proti vloupání s použitím i těžkého nářadí

Rodina výrobků SYNEGO:
K SYNEGO patří nejen okna, ale také vchodové
dveře a posuvné dveře PSK.
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design
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Výběr tvaru a barvy je
přizpůsoben Vašim požadavkům
možnost vyběru tvaru (rovné Sx a zaoblené Rx křídlo) a barvy okna
odolnost proti povětrnostním podmínkám a změně barvy
jemné hrany a decentní zaoblení okna

Tvar Sx

Tvar Rx
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Rozhodněte se správně

Vaši objednávku
zabalíme tak, aby
dorazila k Vám
zcela bezpečně.

Největší polský partner
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10
Vaše vzorková
prodejna EUROCOLOR

let

Na okno s trojsklem se
Vám
poskytujeme záruku
až 10 let.

Obohacený hyper řešením EUROCOLOR.
Ideální pro modernizované stavby
a novostavby.

Dofinancování montáže
okna SYNEGO v domě
zákazníka až do 6500 Kč.

Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter
a nejsou obchodní nabídkou podle ustanovení občanského zákoníku.

Nákup oken je důležité rozhodnutí. Uměním
je zvolit optimální výrobek pro sebe. Chceme
Vám pomoct se správně rozhodnout.
Rozhodnout se pro okna SYNEGO.

German Technology
www.eurocolor.com.pl

Nejnovější systém oken, vnějších dveří
a posuvných dveří, založený
na profilech značky REHAU.

Navštivte www.eurocolor.com.pl/cz/synego,
kde se dozvíte více o systému oken a dveří
SYNEGO. Poznejte názory prodejců,
najděte nebližší vzorkovou prodejnu
EUROCOLOR a vyzvedněte slevový
kód pro nákup oken SYNEGO.

Můžete získat
20%ní, 30%ní nebo
40%ní slevy!

okno nově objevené

Jsme největším polským partnerem

