
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENCA V GRADNJI Z LESOM  
Tehnična podpora – kakovost – strokovne storitve – ekologija  
 
 
 
 
 
 
 
 

FASADNI SISTEMI ZAŠČITA LESA LESENE POVRŠINE SPAJANJE LESA BRUŠENJE 



 

 

SYNTHESA – vaš kompetentni partner za leseno gradnjo 
 
 
 
 
 
Synthesa je največji avstrijski proizvajalec gradbenih 

barv in eden vodilnih proizvajalcev toplotnoizolacijskih 
kontaktnih sistemov, inovativnih programov za nego  
in zaščito lesa, ometov, lakov, lepil, talnih premazov in 

številnih drugih izdelkov. 

 

Desetletja pridobljnih izkušenj pri razvijanju in izdelavi 
ter prodaji visokokakovostnih izdelkov so naredila iz 

Synthese kompetentnega partnerja za celotno 

gradbeno panogo. 

 

Skupino Synthesa sestavljajo posamezna podjetja  
Capatect, Glemadur, AvenariusAgro, DalmaTherm in 

Naporo. 

Skupaj so zgradili močno proizvodno-prodajno mrežo, 

zaradi katere je Synthesa trenutno eno najsodobnejših 

in najuspešnejših podjetij v celotni panogi. 

 

Sedež podjetja je v mestu Perg v deželi Zgornja 

Avstrija. Skupina podjetij Synthesa je del mednarodne 

evropske skupine Caparol s sedežem v hesenskem 

mestu Ober-Ramstadt. 

Posebna znanja in izkušnje si je podjetje pridobilo pri  
razvijanju, izdelavi in izpopolnjevanju visoko-

kakovostnih izdelkov za gradnjo z lesom in te 

kompetence s pridom uporablja v okviru koncernske 

družine in za svoje stranke. 

 

 

 

 

 

Iz Perga vedno prihajajo pomembni impulzi in smernice, ki 

nakazujejo razvoj novosti v prihodnje.  

Prvi laki za redčenje z vodo ali program lazur za les 

DANSKE sta le dva primera, ki to nazorno potrjujeta. S 

programom lazur za les, ki so ga razvili v Pergu pod 

sloganom „Navdih iz narave“ je Synthesa zakoličila trend 

lazur za naslednje desetletje. 

 

Na področju toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov (TIKS) 

Synthesa izstopa od drugih ponudnikov z edinstveno 

fasadno izolacijsko ploščo v svetovnem merilu – ploščo iz 

konopljinih vlaken in s sistemom za ekološko gradnjo –

Inthermo-TIS-sistemom.  

 

Proizvodni program Skupine Synthesa obsega   
izredno bogato ponudbo, tako da lahko govorimo o  
res celovitem asortimanu. To je zlasti pri gradnji iz lesa 

največjega pomena. 

 

Številne stranke zaupajo kompetenci, ki si jo je Synthesa  
ustvarila z rešitvami za vse probleme. Naslednje strani so 

bile pripravljene z namenom, da prepoznate potencial 

sistemov Synthesa in ga koristno izkoristite zase.   

 

Naš slovenski zastopnik Caparol, d.o.o iz Komende in 

njegova prodajno-tehnična ekipa vas lahko podprejo pri 

vseh vprašanjih na temo gradnje iz lesa in skupaj z vami 

razvijejo rešitve, pisane na vašo kožo, skupaj s predlogi 

za njihovo izvedbo. 
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Pregled naših ključnih kompetenc za gradnjo z lesom 
 

Osnovna zaščita 

lesa      Stran 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izolacija iz konoplje za prekate 

CAPATECT  

Stran 4 

 

 

 

 

       Premazi za les DANSKE  
                             Stran 9 – 11 

 
 

Lesnovlaknena 

izolacijska plošča  INTHERMO  
+ fasadni ometni sistemi  

Stran  6 

Ometni sistemi CAPATECT  

Stran 12 – 13 
 
 

 
Toplotnoizolacijski  kontaktni 

fasadni sistemi CAPATECT                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Laki za les, olja za les, 

       voski, lužila 
Izolacijska plošča iz konoplje CAPATECT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Stran 16 – 17  
Stran 5 – 7 

 

 

 

 

Lepila, adhezivi,  
brusilna sredstva 

 Stran 14 – 15 

Zaključni laki, Notranje barve, stenski 

olja in voski za lesena tla  premazi in dekorativne 

Stran 17 tehnike SYNTHESA 

Stran 12 – 13  
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IZOLACIJSKA POLNILA ZA PREKATE  

Izolacijsko polnilo iz konoplje za skeletno gradnjo 

Stoodstotno ekološka alternativa za izolacijo lesenih objektov 
 
 
 
Fleksibilne izolacijske plošče iz konopljinih vlaken  
za vgradnjo med lesene prekate. 

                                                                                                       PODROČJA UPORABE IN PREDNOSTI PRI GRADNJI Z LESOM: 

 

 

FASADNA IZOLACIJA 

CAPATECT Öko-Line 

s konopljinimi vlakni za izolacijo 
 
 
 

Edinstven ekološki fasadni izolacijski sistem v svetovnem Prednosti pri gradnji z lesom: 

merilu z izolacijskimi ploščami iz konopljinih vlaken ponuja: 

Konopljina plošča je preprosta za obdelovanje, ne 

srbi in ne praska, omogoča visoko zaščito pred 

hrupom v leseni skeletni konstrukciji, pa tudi 

zdravo in prijetno bivalno klimo v prostorih. 

• izolacija strehe in lesenega ostrešja med špirovci  

• zunanje stene / skeletna lesena gradnja 

• fasada s prezračevanim ozadjem 

• notranja izolacija / raven instalacij  

• strop in tla 

• ekološka neoporečnost in učinkovita izolacija 

• odpornosti proti škodljivcem  

• najvišja protihrupna zaščita 

odlične toplotnoizolacijske lastnosti, najboljšo zvočno 

izolacijo in izjemno odpornost. Izolacijske plošče so 

izredno paroprepustne (odprte za prehajanje pare), 

trajnostno izdelane in imajo med celotnim življenjskim 

ciklom prepričljivo nizko emisijsko bilanco (CO2-

emisije).  Zlasti so primerne za uporabo v gradnji z 

lesom. 

Sistem je bil nagrajen z več priznanji: avstrijsko nagrado 

za varovanje podnebja, nagrado Zgornje Avstrije za 

okolje in trajnostnost, prejel je tudi znak energijskega 

genija „EnergieGenie“ in avstrijski znak za okolje. 

• preprosta izvedba: predizdelane luknje za sidra  

• surovina, prijazna za kožo 

• celotni  pribor za TIKS in komponente ometa dobite  

   na enem mestu 

• izobraževalni seminarji za izvajalce in  

   podrobna navodila za izvedbo   

• specialno razvita orodja za obdelovanje in vgradnjo 

• naraven material in trajnostna vrednost vplivata  

   na priljubljenost med strankami  

• eko subvencije na nacionalnem in regionalnem nivoju  
 

Komponente: ➊ + ➋ Za hiter in zanesljiv sprijem poskrbita predpremaz za les Capatect Holzprimer in lepilno-izravnalna masa  
                                       Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein. 

➌ Konoplina izolacijska plošča je izdelana iz avstrijske konoplje in ima odlično izolativnost, pa tudi vrhunske  

     zvočnoizolacijske vrednosti. 

➍ Mineralna, z ogljikovimi vlakni mikroarmirana masa za armiranje Minera Carbon zagotavlja odpornost ometa in   
 dolgo življenjsko dobo izolacijskega sistema. Uvršča se v 4. razred zaščite pred točo!  

➎ Izredno paroprepusten in vodoodbojen zaključni ometni sloj iz izdelka CarboPor jamči za ohranjanje suhih površin in 

      trajno čistočo.  
   

 

 

 

 

 

 

➊➋ ➌ ➍ ➎ 
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FASADNA IZOLACIJA 

INTHERMO – lesnovlaknena izolacija  

z garancijo preskušenega sistema 
 
INTHERMO-TIKS je preverjen toplotnoizolacijski 

kontaktni sistem, sestavljen iz lesnovlaknenih 

izolacijskih plošč in posebej s tem sistemom 

usklajenih komponent ometa. Še posebej je primeren 

za leseno gradnjo. Za izvedbo fasade s ploščo 

Inthermo HFD Exterior Solid Dämmplatte imamo kot 

eden redkih proizvajalcev pridobljeno Evropsko 

tehnično soglasje (ETZ) za toplotnoizolacijski 

kontaktni sistem za leseno gradnjo. Toplotno-

izolacijske plošče za te sisteme izdelujemo izključno 

iz naravno obnovljivih surovin (smrekovega lesa). 

 
 
 
 
 
 
 

Prednosti sistema INTHERMO pri gradnji z lesom: 

• preprosto obdelovanje: plošče iz lesnih vlaken  
   je mogoče pritrditi direktno na navpične stenske  

   opornike     

• celotni pribor za TIKS in komponente ometa  

   dobite na enem mestu 

• sistem na pero in utor omogoča, da so stiki pri  
   ploščah manjšega formata lahko celo na prostem  

• izvajalec veliko prihrani na materialu in času  

• montaža izolacijskih plošč je lahko izvedena v  

   tovarni ali na gradbišču (na objektu) 

• lesnopredelovalno podjetje si lahko s tem  

   poveča dodano vrednost 

• pri strokovni montaži izdelkov lahko izvajalec  

   izda petletno direktno garancijo na oziroma za  

   INTHERMO  

    

Capatect Minera-Line z 

izolacijskimi ploščami iz 

mineralnih vlaken 

Visokokakovosten izolacijski sistem iz čistih 

mineralnih komponent – torej popolnoma požarno 

varen! Izolacijska plošča iz opredene mineralne 

volne je predpremazana z obeh strani. Izdelana je s 

taljenjem kamenin. Posebej je primerna za uporabo v 

leseni gradnji: 

 

• izpolnjuje razred gorljivosti po ÖNORM EN  

    13501-1: A, ni gorljivo, EUROKLASSE A1 

• izboljša zvočno in toplotno izolativnost  

• je vodoodbojna 

• visoko paroprepustna  

• odporna proti staranju  

• nerazgradljiva (ne 

   razpade) 

 
 
 
 
 
 
 

Prednosti za izvajalca: 

• celotni pribor za TIKS in komponente ometa  
 dobite na enem mestu   

• preprosto obdelovanje zaradi predpremazane  
   površine plošče za boljši sprijem lepila oziroma  

   armiranega sloja    

• mnogo dobrih argumentov govori v prid 
   tega visokokakovostnega sistema (negorljiv,  

   trajen, visoko zvočno in toplotno izolativen …)  

• subvencije 

 

 

Drugi priljubljeni izolacijski sistemi iz našega proizvodnega programa:  

CAPATECT BASIC LINE  CAPATECT TOP LINE 

Klasični sistem Basic Line je toplotnoizolacijski  Sistem Top Line, opremljen z visokotehnološkimi  

kontaktni sistem s polistirenom (stiropor) kot izolacijo.  komponentami, doseže svoj odličen izolativni učinek 

Sistem ima za sabo desetletja dobrih izkušenj in tako izpolnjuje  s pomočjo izolacijske plošče Capatect Dalmatiner  

v ekonomskem in tehničnem pogledu vse zahteve za  Premium Dämmplatte, ki omogoča visoko izolativno 

izolacijo zunanjih zidov. Boljši koeficient prehoda toplote  vitko gradnjo. Elastični, s karbonskimi vlakni ojačani 

je pri nas že standard.  armirni sloj ometa zagotavlja popolno odpornost 

 proti mehanskim obremenitvam kot je toča.  

➔                                                                                 

Desetletja dobre prakse                                                                          Po zaslugi nano-hibridne tehnologije je Top Line tudi 

Za varčne investitorje   izredno paroprepusten sistem, ki pozneje uspešno 

  odbija umazanijo. 

   ➔  
                                                                                       Dovršena high-tech toplotna izolacija 

 Za zahtevne investitorje 
 
 
 
 
 

TIKS za prekatno leseno gradnjo TIKS za masivno leseno gradnjo 
Brošuro za te sisteme si lahko prenesete z naslova www.synthesa.at  
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OSNOVNA ZAŠČITA LESA 

Biocidna osnovna zaščita lesa 

Les je na zunanjih površinah izpostavljen najrazličnejšim vplivom.  
Veter, voda, sonce, pa tudi alge, glive ali insekti so prava 
nadloga za lesene gradbene elemente. Zlasti pri nosilnih elementih, kot 

je ostrešje, je uporaba biocidnih premazov za zaščito lesa preprosto 

vprašanje varnosti, zato je tudi zakonsko predpisana po gradbenem 

pravu. 
 

Korasit® – znamka za osnovno zaščito lesa 

Korasit ponuja tekoče, za uporabo prijazne soli za zaščito lesa, ki jih 

uporabljamo v skladu s standardom DIN 68.800-3 po tlačnem 

postopku, po postopku impregnacije v koritu, po postopku potapljanja 

in brizganja. Na voljo so tudi barvne paste za obarvanje 

lesa v kombinaciji z dodanimi solmi za zaščito lesa. 

 

 

ZAŠČITA LESA 

Les bi izbral „DANSKE“ –  
kot pravo oplemenitenje lesa 

S premaznimi sredstvi za les DANSKE ponujamo širok, 

razgibano zastavljen program, s katerim lahko 

izpolnimo vse zahteve za pravočasno zaščito lesa in 

pozneje za vzdrževalno nego lesa na zunanjih in 

notranjih površinah. 

 

Proizvodi za les so na vodni osnovi ali z dodanimi 

topili – v obeh smereh boste našli bogato izbiro 

izdelkov. Standardni barvni odtenki vključujejo 

klasične barve za les. Stranka lahko na željo brez 

večjih stroškov naroči tudi pisane ali posebne 

barvne odtenke.  

 

Poleg tega je izdelke iz programa „Navdih iz narave“ 

mogoče naročiti še v številnih odtenkih sive 

barve ali z razkošnimi in sodobnimi kovinskimi efekti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSKE –  
vodni lazurni sistemi 

Program zajema izdelke za ročno obdelovanje  
in izdelke za industrijsko uporabo po postopku 

brizganja ali brezzračnega brizganja (Vakumat) 

oziroma izdelke za potapljanje oziroma potopno 

obdelovanje. 

 

Hiter časovni interval sušenja v kombinaciji s 

poudarkom na prijaznosti do okolja sta doprinesla k 

temu, da so proizvodi DANSKE postali idealni in zelo 

iskani premazi za les na področju industrijske lesene 

gradnje, pa tudi pri obrtnikih – izvajalcih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Kronanje« lesa DANSKE 
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               ZAŠČITA LESA 
DANSKE – 
premazi za les na osnovi topil 

Veziva v premaznih sredstvih, ki vsebujejo topila, so 

pripravljena iz naravno oplemenitenih surovin, kot na 

primer sojinega ali lanenega olja.  

 

Ti izdelki imajo izrazit vodoodbojen učinek, ki se 

izraža z nastajanjem vodnih kapljic na vodoodbojni 

površini. Tiksotropna receptura teh izdelkov 

zagotavlja, da je mazanje – nanašanje s čopičem – še 

posebej prijetno in preprosto. 
 

Nadležno kapljanje s čopiča je s tem postalo zgodovina! 
 
 
 
 
 

DANSKE KRONOGRAF – UPORABEN PRIPOMOČEK 

Za PREPROSTEJŠE določanje oziroma 

ocenjevanje vzdrževalnih intervalov za lazirane 

lesene površine je Synthesa pripravila pripomoček 

DANSKE kronograf. Različno nastavljivi parametri 

dajejo v medsebojni povezavi dobre oporne 

točke za načrtovanje vzdrževalnih intervalov 

glede na lego objekta, smer neba, osončenost in 

lesno vrsto. Pripomoček DANSKE kronograf 

dobite pri našem tehničnem svetovalcu ali na 

zahtevo po elektronski pošti info@caparol.si. 

Vrtljivi kolut z navodili za uporabo in dodatnimi 

informacijami prejmete brezplačno. 

 

 

 

 

 

 

 

DANSKE – 
Navdih iz narave 

Za program izdelkov „Navdih iz narave“ so značilne  
ekstravagantno pisana ponudba barvnih odtenkov   
in zanimive inovativne možnosti.  
Z njimi lahko presežemo dosedanje meje dizajna.  
Na voljo imamo brezbarvni UV-zaščitni premaz, sive 

odtenke v številnih različicah, elegantne kovinske 

barve ali barve s pospešenim sivenjem. 

 

• TWINPROOF: decentno transparentno  

    pigmentirano premazno sredstvo za les. Ne tvori  

    zaprtega filma (paroprepustno). Uporablja se kot  

    srednjeslojna lazura na osnovi akrilatne smole za  

    redčenje z vodo. Vsebuje mikronizirane UV- 

    zaščitne pigmente. 

 

• TWIN GRUND: brezbarven osnovni premaz  

    (predpremaz). Ne tvori zaprtega filma. Izdelan je  

    na osnovi alkidne smole za redčenje z vodo, z  

    dodatki za blokado UV-svetlobe. Uporablja se kot  
    dodaten UV-zaščitni sloj pod premazi DANSKE  

    Twinproof, DANSKE Twinproof Extreme in DANSKE  

     Twinproof Clear na zunanjih površinah. 

 

• GREYWOOD: transparentno pigmentiran vodni  

   premaz za les. Ne tvori zaprtega filma. Izdelan je  

   na osnovi akrilatne smole. Vsebuje visokokakovostno  

   kombinacijo pigmentov, ki posnemajo naravno   

   posivel les in omogočajo zelo dobro UV-zaščito lesa.  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brošuro Navdih iz narave (Natürlich 

inspiriert) si lahko prenesete z 

prenesete z  

naslova  

www.synthesa.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  SILVERSTYLE: intenzivno pigmentirana efektna lazura. 

Ne tvori zaprtega filma. Izdelana je na osnovi akrilatne smole 

za redčenje z vodo in primerna za vse vremensko  
izpostavljene lesene elemente. S konzervansom 

filma. 

•  GREY EXPRESS: za izdelavo enotne predčasno posivele  

lesene površine brez izpostavljenosti vremenskemu 
staranju. Umetno postarana/posivela površina je zaželena 
in ustreza trendu „rabljenega (retro) videza“. 
Synthesa ponuja v ta namen inovativen izdelek pod  
nazivom „DANSKE Grey Express“ s tako imenovanim 
dodatkom za sivenje Holzvergrauer. 

V najkrajšem času dosežemo to, za kar bi narava 

potrebovala več let! Synthesa ni bila nikoli 

nenaklonjena inovativnim zamislim.  
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ZAŠČITA LESA 

Brošuro DANSKE si 

lahko prenesete z 

naslova 

www.synthesa.at  
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OMETI IN GRADBENE BARVE  

Ometi, fasadne in notranje barve, 

dekorativne tehnike 
 
 
Portfelj gradbenih barv Synthesa ima 
za vsak namen uporabe in vsako podlago, ki je 

primerna za premazovanje, pripravljen ustrezen 

izdelek. Naj bo to dnevna soba, bolniška soba, 

spalnica, vlažen prostor ali zgodovinski objekt – 

Synthesa ima v ponudbi rešitev za vsak problem v 

obliki posebnega namenskega izdelka. 

Synthesa je za to pripravila najbogatejši program  
ekološko prijaznih notranjih barv, ki je bil nagrajen z  
avstrijskim nacionalnim  znakom za okolje. 

V ponudbi drži tudi osupljivo široko izbiro  
fasadnih barv za vsakovrstne objektne namene.   
V njej so zajete praktično vse osnove veziv – vse tja 

do fasadne barve CarboSol z dodatkom ogljikovih 

vlaken. Vključenih je nešteto vrst izdelkov za strojno ali 

ročno obdelovanje. 

Za posebne dizajnerske zamisli ponuja Synthesa tudi 

zanimiv program dekorativnih tehnik, zbranih pod 

sloganom „Visions in Color“. 

 

Dolgoletne izkušnje, razvijanje novih izdelkov in 

prizadevanja za najvišjo kakovost izdelkov 

postavljajo Syntheso na položaj vodilnega 

proizvajalca gradbenih barv na avstrijskem tržišču. 

 
 
 

OMETNI SISTEMI CAPATECT  

Za zaščito oziroma dekorativno podobo zunanjega 

plašča vsake zgradbe imamo na izbiro  velik asortima 

fasadnih ometov Capatect. Različne osnove veziva 

omogočajo izdelavo površin, ki zadostijo vsem 

tehničnim zahtevam in dizajnerskim zamislim. 

Stranke lahko poljubno izbirajo med ometi različnih vrst 

in z različnimi strukturami površinske obdelave. 

Vprašanje barvnega odtenka je le še stvar okusa. 
Skoraj vse barvne odtenke je tehnično mogoče 

realizirati. 

Ometi z različnimi osnovami veziva so dobavljivi kot: 

• Capatect KD-strukturni ometi (KD = Kunstharzdispersion  

   – na osnovi polimerne disperzije)  

• Capatect SH-strukturni ometi (SH = Siliconharz  

   – na osnovi silikonske smole) 

• Capatect SI-strukturni ometi (SI = Silikat  

   – na osnovi silikata)  

• Capatect CarboPor strukturni ometi (silakrilna  

   osnova z dodanimi ogljikovimi vlakni za povečanje 

   trnosti ometa)  

• Capatect MK-strukturni ometi in Pergit plemeniti  

   ometi (na apneno-cementni osnovi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brošure si lahko prenesete s spletne strani www.synthesa.at  

ali jih naročite pri naših tehničnih svetovalcih.  
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LEPILA IN ADHEZIVI 

 
 

BRUSILNA SREDSTVA IN PRIBOR 

Synturit – lepila in adhezivi za 

leseno gradnjo 
 
 
Naša visokokakovostna lepila za les so proizvedena 

izključno v Avstriji, zato so priljubljena med znanimi 

imeni lesnopredelovalne panoge. Široko razširjeno 

belo lepilo (PVAC-lepilo) je tako postalo prva izbira pri 

lepljenju najrazličnejših obdelovancev.  

  
 

BELA MIZARSKA LEPILA 

Univerzalna lepila za les na polivinilacetatni 
osnovi se uporabljajo pri notranjih konstrukcijah  
za lepljenje furniranih plošč, masivnega lesa in 

večslojnih lepljenih plošč (laminatov). 

 

REAKCIJSKA LEPILA 

Lepila z visoko odpornostjo proti vlagi oziroma z 

vremensko odpornim strjevanjem se uporabljajo 
pri zunanjih lesenih elementih na objektu. 
 

 

INDUSTRIJSKA REAKCIJSKA LEPILA 

So v prvi vrsti namenjena za industrijsko uporabo.  
Lepljeni stiki so visoko odporni proti vlagi in 

vremenskim vplivom. 

 

Synthesa je pomemben dobavitelj visokokakovostnih 

brusilnih sredstev za avstrijsko lesnopredelovalno 

panogo in izvajalce – pleskarje, polagalce talnih 

sistemov in gradbenike/arhitekte.  
 

Že več desetletij Synthesa na avstrijski proizvodni 

lokaciji Perg poleg izdelovanja lastnih brusilnih 

sredstev po naročilu posameznih strank   
ponuja še razne druge znane znamke za 

profesionalno uporabo, kot so Hermes, 3M, Imperial 

in Woodflex. 

 

Lastna izdelava brusilnih sredstev na proizvodni lokaciji 

Perg obsega široko- in ozkopasovno proizvodnjo, ki 

lahko hitro in fleksibilno zadosti povpraševanjem s 

specifičnimi zahtevami in posebnimi dimenzijami, in to 

v najkrajših dobavnih rokih.  
 

 
 

Program brusilnih sredstev obsega: 

 

široke in ozke trakove, blago v rolah, brusilne plošče/kolute 

in liste ter trakove za ročno brušenje in brusilne gobe. 

 

Vse vrste izdelkov so na voljo v številnih dimenzijah in 

na različnih nosilnih materialih. 

 

Kot posebno storitev za stranke drži Synthesa 

v ponudbi tudi širok program orodja, 

pripomočkov in potrošnega blaga. 
 

Sem sodijo klasični: 

• čopiči in ščetke, 

• vrtalniki in aku vijačniki,  
• ročni stroji za obdelovanje lesa in 

še veliko več – vse od priznanih proizvajalcev  
in vse na enem mestu. 

 

Trenutno veljavni cenik znamke Synthesa omogoča 

pregled nad izbiro izdelkov. 

Naši tehnični svetovalci pa vam bodo z veseljem svetovali!  
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LESENA POVRŠINA  

SYNTHOTOP – SYNTHOTOP – 

celovit program za olja, voski in lužila za les 

lesene površine S premazovanjem lesa z izdelki SynthoTop iz olja in voska  

ohranimo naraven videz lesa. 
LAKI ZA LES SYNTHOTOP PUR  Lesene površine v notranjih prostorih in 
PUR-laki so poliuretanski premazi, ki prenesejo visoke zunaj objektov ostanejo difuzijsko odprte (paroprepustne) in  
obremenitve in izpolnjujejo najnovejše zahteve tehnike.   večidel odporne proti vodi in umazaniji. 
Razpon ponudbe sega od vrhunskega laka za pohištvo za Ohranimo prvotni značaj lesa z naravnimi premazi! 
univerzalno uporabo pa do specialnih lakov za najbolj 
obremenjene lesene površine.  

 

HIDROSISTEMI SYNTHOTOP – LAKI NA VODNI OSNOVI  

Vodni laki so v zadnjih letih dosegli velik tehnični napredek.  
Danes so najbolj primerni za uporabo v stanovanjskih  

prostorih, tudi za najbolj obremenjene površine.  
Hidrosistemi brez vsebnosti topil so jasen znak, da  
je tu v ospredju prijaznost do okolja in zdravja.  
V bivalnem okolju je to zagotovo najpomembnejša tema!  

 

ZAKLJUČNI LAKI SYNTHOTOP   

Kakovostna zaščita lesenega parketa in kmečkega 

poda prispeva k večji mehanski trdnosti in 

elegantnemu videzu površine.  
  

 
Brošure si lahko prenesete s spletne strani  
www.synthesa.at oziroma  
jih naročite pri naših tehničnih 
svetovalcih.  
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EKOLOGIJA IN VARSTVO OKOLJA 
 
Vedno več strank ceni ekološke in trajnostno 

zasnovane izdelke. V filozofiji našega podjetja imata 

okoljsko sprejemljivo gospodarjenje in proizvodnja 

najvišje mesto. 

   
Zato si neprenehoma prizadevamo, da svojo 

proizvodnjo in izdelke stalno izpopolnjujemo v smislu 

celostnega pristopa do varstva okolja in podnebja. 

 

Že od leta 2008 ima  Synthesa proizvodnjo na lokaciji 

Perg, ki je nevtralna v izpustih CO2. Leto za letom 

dosledno uvajamo proizvodnjo, ki je kar najbolj 

nevtralna do podnebja. Vsa naša toplotna energija 

prihaja iz mühlviertlerskih sekancev, naš električni tok 

pa iz regionalne mini elektrarne. 

 

Skoraj 90 odstotkov surovin kupujemo v Avstriji, 

delno celo v neposredni okolici. 

  

Celotno logistiko upravljamo po načelu 

najučinkovitejših logističnih poti. 

 

Številni izdelki iz hiše Synthesa nosijo Avstrijski znak 

za okolje – priznani znak kakovosti, ki ga avstrijska 

javnost sprejema z izredno naklonjenostjo.  
Stroge mejne vrednosti, ki jih preverijo in potrdijo 

zunanji laboratoriji, zagotavljajo podlago za 

učinkovito in pošteno pridobljeno ekološko etiketo. 

 

Synthesa je bila kot prvo avstrijsko kemijsko podjetje  
certificirana po normativih EMAS in Responsible Care.  

 

Najpomembnejša priznanja in certifikati: 

2015: „Energijski genij“ 

2014:  Certifikat EMAS  

(Evropsko upravljanje okolja) 

2014:  Certifikat Responsible Care – 

           podaljšana presoja 

2013:  Avstrijska nagrada za varstvo podnebja 

2013:  Avstrijska deželna nagrada za varstvo  

           okolja in trajnostni razvoj 

2013:  Avstrijski znak za okolje  

2012:  Certifikat za podnebje ARA  

2010:  Certifikat Responsible Care 
 

Zaupajte znamki s slončkom. 

 

Naši tehnični svetovalci in aplikativni inženirji  
vam bodo z veseljem svetovali. 

 

Se že veselimo vašega povpraševanja. 

                   
CAPATECT izolacijska plošča iz konoplje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacija za 

 

 

 

 

 

 

 

  nagrado v    

  kategoriji  
  Okolje in    

  podnebje 
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Synthesa Chemie  

Gesellschaft m. b. H.  
A-4320 Perg, Dirnbergerstr. 29 - 31  

Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0 

Telefaks: +43 (0) 72 62 / 560 - 1500 

E-pošta:  office@synthesa.at  
Internet: www.synthesa.at  
 
 
 

Podružnice in poslovalnice:  
 
 

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10  

Telefon +43 (0) 1 / 20 146 

Telefaks +43 (0) 1 / 20 146 - 3504 

E-pošta:  wien@synthesa.at 
 
 

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1 

Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24 

Telefaks +43 (0) 74 72 / 64 1 67 

E-pošta:  amstetten@synthesa.at 
 
 

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2 

Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18 

Telefaks +43 (0) 72 29 / 87 1 18 - 5100 

E-pošta: ansfelden@synthesa.at 
 
 

A-5071 Salzburg-Wals, Viehhauser Straße 73 

Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59 

Telefaks +43 (0) 662 / 85 30 59 - 5511 

E-pošta:  salzburg@synthesa.at 
 
 

A-6175 Kematen/Ibk., Industriezone 11 

Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29 

Telefaks +43 (0) 52 32 / 29 30 

E-pošta:  kematen@synthesa.at 
 
 

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4 

Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77 

Telefaks +43 (0) 55 22 / 43 6 73 

E-pošta:  rankweil@synthesa.at 
 
 

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5 

Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30 

Telefaks +43 (0) 31 24 / 25 0 30 - 7525 

E-pošta:  gratkorn@synthesa.at 
 
 

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38 

Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33 

Telefaks +43 (0) 463 / 36 6 43 
E-pošta:  klagenfurt@synthesa.at  
 
 

Prodajni partner na Južnem Tirolskem:  
 

Amonn Profi Color GmbH  

I-39031 Bruneck, Rienzfeldstrasse 30  
Telefon +39 (0) 474 / 530350  
Telefaks: +39 (0) 474 / 539903  
E-pošta:  info@amonnproficolor.com  
Internet: www.amonnproficolor.com  
 
 
 
 
 
 
DVR 0048739 - WM000702 - GGG/VDV11153m  
Bilder: Synthesa Archiv, Shutterstock  

 

Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o. 

Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda 

telefon: 059 209 220, faks: 01 300 70 80,  
internet: www.caparol.si, e-pošta: info@caparol.si 

 

http://www.synthesa.at/
http://www.amonnproficolor.com/
http://www.caparol.si/

