
Dźwiękoszczelność
»	Rw(C;	Ctr)	=	41(−1;	−5)dB 
(potwierdzona	badaniami	w 	ITB)

Bezpieczeństwo
»	Pakiety	szybowe	klasy	P4A
»	Kontakty	magnetyczne	Safe+
»	4	zaczepy	antywyważeniowe 
w 	każdym	skrzydle

»	Blacha	antyrozwierceniowa	klamki

Energooszczędność
»	Uw	=	0,75	W/m2*K
»	Ug	=	0,5	W/m²*K	wg	EN673
»	Klin	izolacyjny	w 	profilu	ramy
»	Potrójny	układ	uszczelek
»	 Ramki	międzyszybowe	Master	therm

Estetyka
»	Harmonia	prostych, 
łagodnych	kształtów

»	Niewidoczne	okucie	desIgno
»	Klamki	Swing	Secustik
»	Cienki	zgrzew
»	Uszczelka	wypełniająca

Już nie musisz z  niczego rezygnować! Odważyliśmy się spełnić najśmielsze oczekiwania inwestorów 
i  połączyliśmy najważniejsze cechy idealnego okna w  jednym produkcie.

VR90 Synergy to jedyny na rynku system okienny, który już w  standardzie łączy podwyższoną 
odporność na włamanie, wysoką izolacyjność akustyczną oraz wyjątkową estetykę wykonania, spełniając 
jednocześnie wymagania budownictwa energooszczędnego.

VR90 Synergy
bezkompromisowe rozwiązanie

System VR90 Synergy 
to synteza cech idealnego okna



Dlaczego warto wybierać bezkompromisowe okna VR90 Synergy?

system profili
Konstrukcja okna VR90 Synergy bazuje na najwyższej jakości profilach firmy Veka w klasie A. Do 
jego produkcji wykorzystano 6-komorowe profile o głębokości zabudowy ramy wynoszącej 90 mm 
i szerokości skrzydła liczącej 93 mm, umożliwiające stosowanie pakietów szybowych o właściwościach 
energooszczędnych i jednocześnie utrudniających włamanie. Zaokrąglone brzegi oraz uszczelka wypełniająca 
mają decydujący wpływ na estetykę rozwiązania, zaś potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową 
zapewniają dodatkową izolację. Harmonia prostych, łagodnych kształtów profili przypadnie do gustu 
zwolennikom okiennej klasyki.

klin izolacyjny
Klin izolacyjny w profilu ramy zapewnia dodatkową ochronę przed utratą ciepła i sprawia, że 6-komorowe 
okno jest jeszcze cieplejsze. Klin wypełniający jedną z komór wykonany jest z polistyrenu ekspandowanego 
(EPS) – materiału dobrze znanego ze swoich właściwości izolacyjnych. Element ten wpływa korzystnie nie 
tylko na parametry termoizolacyjne okna, ale też tłumi dochodzące z zewnątrz hałasy, zapewniając ciszę 
i spokój.

dwukomorowe zespolenie szyb
W VR90 Synergy zastosowano pakiet szybowy o podwyższonej odporności na włamanie w klasie P4A 
z bezpieczną szybą laminowaną (VSG), ograniczającą ryzyko zranienia w przypadku jej stłuczenia. Szyba 
posiada zwiększoną odporność na rozbicie tępym lub ostrym narzędziem, a przy tym charakteryzuje 
się doskonałymi parametrami w zakresie energooszczędności i izolacyjności akustycznej. Rozwiązanie 
to poprawia właściwości termiczne całego okna, którego Uw=0,75 W/m²K*, jednocześnie skutecznie 
ograniczając ryzyko włamania. Stanowi również barierę akustyczną ograniczającą przenikanie hałasu na 
poziomie Rw (C;Ctr) = 41 (-1; -5) dB.

termiczna ramka międzyszybowa master therm
Okno VR90 Synergy wyposażone zostało w termiczną ramkę międzyszybową, która obniża ryzyko skraplania 
się pary wodnej na szybie wewnątrz pomieszczenia. Szczególną zaletą jest redukcja współczynnika Uw o 0,1-
0,3 Wm2K, co zwiększa izolacyjność cieplną całego okna. W rezultacie można uzyskać obniżenie rachunków za 
ogrzewanie nawet o 5%. Dzięki szerokiej gamie barw oraz estetycznej, matowej powierzchni, ramka ta dodaje 
oknom elegancji, a także umożliwia dowolne dopasowanie jej do koloru okna.

klamka secustik swing
Element ten wpływa na estetykę i funkcjonalność okna. Opływowy kształt uchwytu i całkowicie zakryta 
rozetka nadają klamce nowoczesny, minimalistyczny charakter. Klamka dostępna jest w uniwersalnych 
odcieniach i harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza. Seria Secustik 
wyposażona jest w mechanizm blokowania obrotu klamki przy próbach przesunięcia obwodu okucia od 
zewnątrz, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym włamaniem.

kontakty magnetyczne safe+
Kontakty magnetyczne Safe+ pozwalają na zintegrowanie okien z domową centralą alarmową, zwiększając 
bezpieczeństwo mieszkańców domu. Dzięki zastosowaniu mechanizmu, podczas próby otwarcia okna przez 
osoby niepowołane, alarm uruchamia się automatycznie.

listwa podparapetowa z uszczelką
Okno VR90 Synergy jest wyposażone w listwę podparapetową z uszczelką, która umożliwia prawidłowy 
i szczelny montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki zastosowaniu listwy podparapetowej, 
okno zapewnia jeszcze lepszą izolację termiczną i akustyczną, co podnosi jego walory użytkowe. Specjalna 
uszczelka w listwie stanowi także dodatkową ochronę przed dostaniem się wody opadowej do wewnątrz 
pomieszczenia.

okucie roto nt designo z krytą stroną zawiasową
Niewidoczne i niezwykle mocne okucie Designo pozwala skonstruować skrzydło okienne o wadze do 
150 kg. Doskonale nadaje się do dużych, energooszczędnych  i dźwiękoszczelnych pakietów szybowych, 
o zwiększonej odporności na włamanie. Ukryte zawiasy nie deformują uszczelek, co przekłada się na większą 
szczelność stolarki oraz zmniejszenie strat energii w pomieszczeniu, zaś 4 zaczepy antywyważeniowe 
w każdym skrzydle oraz blacha antyrozwierceniowa klamki zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed 
włamaniem.
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