NOUL PROFIL SYNEGO
DE LA REHAU
SYNEGO – NOUA DEFINIȚIE
A PERFORMANȚEI

GENEO

Uf < 1.0 W/m2K
Adâncime constructivă:
86 mm

SYNEGO
Garnitură mediană

Uf < 1.0 W/m2K
Adâncime constructivă:
80 mm

SYNEGO
Garnitură de contact

Uf = 1.0 W/m2K
Adâncime constructivă:
80 mm

Brilliant-Design
Euro-Design 70
ECOSOL

Uf ≤ 1.3 W/m2K
Adâncime constructivă:
70 mm

TOP

STANDARD

BASIC

PACHETUL STANDARD

Canal special pentru varianta de
lipire manuală a sticlei

Grosime pachet geam
termoizolant ≤ 51 mm
22 mm upstand

Baghete de ﬁxare pentru
geam standard

Sistem de garnituri testat
26 mm upstand

7/6 camere pentru
o bună izolare termică

Lățime vizibilă: 117 mm
Posibilitatea de ﬁxare a blocatorilor la
distanțe de 7 sau 15 mm în pereții din
PVC sau la 23 mm în armătura de oțel

Adâncimea constructivă: 80 mm

Ramă cu garnitură mediană

Synego reprezintă sinteza calităților de top a proﬁlelor REHAU într-un design special.
Synego oferă toată gama tipologică de proﬁle, ﬁind un sistem complet, pregătit pentru o
gamă largă de aplicații.
Caracteristicile care fac din Synego un proﬁl ce îmbină perfect știința și arta:
Grosime pachet de sticlă (max.): 51 mm
Cea mai bună capacitate de izolare din clasa sa

Adâncime constructivă proﬁl: 80 mm
Rezultat al cercetării și orientării consecvente față de cerințele pieței

Protecție antiefracție: până la clasa RC 3
Asigură o bună protecție antiefracție

Coeﬁcient de izolare fonică: Rw,p = 47 dB
Capacitate de izolare fonică optimă

Coeﬁcient de izolare termică: Uf < 1.0 W/m²K
Izolare termică excelentă

Suprafața proﬁlului: HDF
Suprafață netedă, compactă și ușor de întreținut

Clasa A
Eﬁciență energetică ridicată

Clasa de rezistența la acțiunea vântului: Clasa C5/B5 (conform DIN EN 12210)
Proﬁlele dovedesc o rezistență statică foarte bună

Clasa de etanșeitate la presiune: Clasa 4 (conform DIN EN 12207)
Etanșare optimă

DESIGN - PENTRU CULOARE ÎN VIAȚA TA
Numeroase variante de culori: o gamă variată de culori de la albul clasic, trecând prin decorurile de lemn
soﬁsticate și ajungând până la culorile moderne, este valabilă pentru Synego chiar de la început.
LAMINARE
PLACARE CU ALMINIU
CARCASĂ DIN ALUMINIU

Aproximativ 50 de folii decorative într-un design texturat și neted!
Peste 170 de culori RAL
SYNEGO combină beneﬁciile proﬁlului cu o posibilitatea placării
la exterior cu aluminiu în 170 de posibile culori RAL

DESIGN EXTRAORDINAR, EFORT MINIM: Proﬁlele din aluminiu pot ﬁ aplicate
foarte rapid și ușor datorită
sisemului de clipsare optimizat.
DESIGN - PENTRU FORME ÎN VIAȚA TA.
Variante ale formei pentru un design special: în plus față de numeroase variante de culoare,
aveți posibilitatea să proiectați ferestrele cu diverse forme și modele de cercevea.

Design rectangular

Design rotunjit

Cercetare și dezvoltare
Producție cu economie de resurse
Durabil
Reciclare

TOT CE ȘTIM DESPRE FERESTRE.

