Wij zijn Synko
shading solutions
Specialist in binnenzonwering
voor de project- en contractmarkt
Zonwering draagt bij aan een comfortabel en duurzaam leef- en
werkklimaat. Het bevordert gezondheid en productiviteit door
daglicht en warmte optimaal te reguleren. Ons doel is om voor
elke situatie en locatie de meest optimale toepassing te bieden.

Synko brengt leveranciers,
kennis en oplossingen bij elkaar
Synko is uniek in de branche. Waar binnen onze branche veel in huis wordt
geproduceerd, zijn wij de ketenregisseur. Synko is onafhankelijk en kiest
voor jou de juiste mix van samenwerkende partners, kennis en toepassingen.
Daarmee bundelen wij jarenlange ervaring op het gebied van textiel, motoren,
besturingen, meten en montage aan goede service en onderhoud.

Samenwerking met
betrouwbare leveranciers
Synko onderscheidt zich met haar netwerk van toonaangevende
toeleveranciers van materialen, kennis en diensten. De combinatie
van kennis over wet- en regelgeving (o.a. BENG-norm), stoffen
en systemen maakt dat Synko voor ieder vraagstuk de juiste en
duurzame oplossing kan bieden. Synko staat voor innovatie,
technologie en klanttevredenheid.

Adviseren over oplossingen
Synko adviseert vanuit de behoefte van de eindgebruiker de best
mogelijke toepassing voor elk project. Vraag naar de mogelijkheden.

Textiel
Naast het functionele aspect van de rolgordijn hardware speelt
textiel een belangrijke rol bij het creëren van de juiste sfeer en
perfecte omstandigheden op de werkplek.
Ons textielassortiment omvat zowel sterk reflecterende materialen
als functionele screendoeken en duurzame oplossingen, variërend
van transparant, semi-transparant tot verduisterend.

Onafhankelijk
advies voor de
beste oplossing

Geselecteerd
netwerk van
partners

Ontwikkeld in
en gemaakt voor
Nederland

Montage en
onderhoud door
professionals

Onze producten
Synko concentreert zich primair op interieurproducten en met ons netwerk bieden wij de
volgende producten aan:

Rolgordijnen

Jaloezieën

Lamellen

Hardware & systemen
Rolgordijnen zijn niet alleen een uitstekend
product om hinderlijke schittering te
voorkomen maar ook om warmte-, lichtwering en energiebesparing te realiseren.
Uiteraard zijn ze ook beschikbaar voor extra
grote ramen met de mogelijkheid voor
standaard bevestigingssteunen, montageprofielen en cassettes. De producten kunnen
worden voorzien van een handbediening of
zijn volledig geautomatiseerd.

Synko ontzorgt!
Bel of mail ons
Het gehele traject van inventarisatie tot en
met realisatie is bij ons in vertrouwde handen.
Voor iedere wens is er een oplossing,
ontdek ons ruime aanbod.

Plissées

Meer informatie over hoe Synko een
comfortabel en duurzaam binnenklimaat
kan creëren voor jouw project?
+31 (0)85 0220 422
welkom@synkosolutions.nl
Textielstraat 11a
7483 PC Haaksbergen

synkosolutions.nl

