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EUROCOLOR jako jedyny producent w Polsce posiada
w swojej ofercie okna i drzwi SYNEGO z technologią 
                         , która obecnie jest numerem 1 na rynku.

Rodzina produktów SYNEGO:
SYNEGO to nie tylko okna, ale także drzwi wejściowe 
i drzwi przesuwne PSK.
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90 dB (A)
pojazd ciężarowy

SYNEGO 44 dB (A)
cichy pokój

Do 50% większa izolacja cieplna 
niższe rachunki za ogrzewanie (okno o współczynniku Uw = 0,66 W/m2K)
wyższa trwała wartość domu

Rewolucyjna technologia HDF
gwarancja łatwego czyszczenia
bardziej gładka i połyskująca powierzchnia

22-krotna redukcja hałasu
mniej hałasu dzięki właściwym rozwiązaniom systemu
komfort ciszy

Do 10 razy większa 
odporność na włamania

lepsza ochrona niż w przypadku standardowych okien
zabezpieczenie przed włamaniami, nawet z użyciem ciężkich narzędzi

Wybór kształtu i koloru
dopasowany do Ciebie

możliwość wyboru kształtu (skrzydło proste Sx i okrągłe Rx) i koloru okna
odporność na warunki atmosferyczne i zmiany kolorów
delikatne krawędzie i subtelne zaokrąglenia okna

14 000
m3 gazu

7 000
m3 gazu

4 200
m3 gazu

okna SYNEGO

okna drewniane
z lat 80.

Wpływ okien na zużycie energii

22-krotna redukcja hałasu

współczesne
standardowe
okna

tradycyjna powierzchnia
okna

powierzchnia okna
SYNEGO

klasa odporności
na włamanie RC 1

klasa odporności
na włamanie RC 2

Z oknem SYNEGO
zyskujesz wiele korzyści.Wygoda w pięciu krokach

zmniejszona do 70% kondensacja wilgoci

podwyższona do 20 lat żywotność szyby

redukcja hałasu do 2 dB-2 dB

gwarancja oszczędności  kosztów energii
o 15% więcej zatrzymanego ciepła

W standardzie                                  otrzymujesz:

efekt pamięci kształtu redukuje ryzyko 
pęknięć i nieszczelności szyby

Kształt RxKształt Sx
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Dajemy Ci do 10 lat gwarancji 
na okno z dwukomorową
szybą z                      .
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okno odkryte na nowo

Jesteśmy największym polskim partnerem
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Najnowocześniejszy system okien, drzwi 
zewnętrznych i drzwi przesuwnych, oparty 
na pro�lach marki REHAU.

Wzbogacony o hiperrozwiązania EUROCOLOR.

Idealny dla modernizowanych budynków
i nowo powstających domów.

Wejdź na www.eurocolor.com.pl/synego
i dowiedz się więcej o systemie okien i drzwi 
SYNEGO. Poznaj opinie sprzedawców,
znajdź najbliższy salon EUROCOLOR
i odbierz kod rabatowy na zakup
okien SYNEGO. 

www.eurocolor.com.pl

Dokonaj właściwego wyboru

Twoje zamówienie 
spakujemy tak, aby 
dotarło do Ciebie 
całkowicie bezpiecznie.

10 lat

Zakup stolarki okiennej to poważna decyzja.
Sztuką jest wybranie dla siebie optymalnego
produktu. Chcemy Ci pomóc dokonać
właściwego wyboru. Wyboru okien SYNEGO.

Twój salon EUROCOLOR

Największy polski partner

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi 

oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Do�nansowanie montażu 
okna SYNEGO w domu 
Klienta nawet do 1000 PLN.

Możesz zyskać 20%, 30%
lub 40% zniżki!

German Technology


