
FERESTRELE SYNEGO
Senzaţia de bine începe cu căldura

Casa 
mea...

… şi ei 
se pricep:

Sunteţi interesat de SYNEGO? Noi vă consiliem cu plăcere!

© REHAU AG + Co 
Rheniumhaus 
95111 Rehau 
Germania 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice
969801 RO     04.2015

AVANTAJELE DVOASTRĂ
într-o privire

1 Economisiţi energie datorită unei izolaţii termice 

îmbunătăţite

2. Vă bucuraţi de linişte datorită celei mai bune izolaţii fonice

3. Vă simţiţi în siguranţă datorită măsurilor individuale 

pentru locuinţa Dumneavoastră

4. Design creativ al ferestrelor cu o multitudine de forme şi 

culori
5. Ferestre strălucitor de curate cu formula unică HDF

6 Contribuţie responsabilă pentru protecţia mediului 

înconjurător.

LINIŞTE
Cu SYNEGO lăsaţi zgomotul în urmă

TEHOLOGIE INTELIGENTĂ
Pentru acasă şi pentru mediu

Mulţumită ferestrelor SYNEGO puteţi să vă simţiţi în siguranţă acasă.

Sursa: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Reducerea zgomotului de până la 22 de ori

90 dB(A)
vehicul greu

44 dB(A)
liniște neperturbată în locuințăSYNEGO

Sustenabilitate din toate 
punctele de vedere.
Materiile prime recuperate sunt 
prelucrate în totalitate, îmbunătăţite 
şi reintroduse în procesul de 
producţie - fără diminuarea calităţii.
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Bilanţ ecologic excepţional
Produsele noastre se carac-
terizează printr-o durată mare 
de exploatare şi caracteristici 
ecologice.

Izolaţie termică cu trei foi de sticlă, 
grosimea sticlei până la 51 mm

Garnituri pentru protecţia fiabi-
lă împotriva curentului și umi-
dității

Un al treilea nivel opţional de 
etanșare (variantă de dotare)

7 Camere în ramă, 6 camere în canat 
pentru o izolare superioară

Date tehnice

Garnitură de contact Garnitură mediană

Izolaţie termică profil Uf până la 1,0 W/m²K Uf până la 0,94 W/m²K 

Izolaţie termică fereastră Sticlă (Valoare Ug) Valoare totală de izolare (valoare Uw) 

0,8 W/m²K 0,94 W/m²K 0,92 W/m²K 

0,7 W/m²K 0,87 W/m²K 0,86 W/m²K 

0,6 W/m²K 0,81 W/m²K 0,79 W/m²K 

0,5 W/m²K 0,74 W/m²K 0,72 W/m²K 

0,4 W/m²K 0,67 W/m²K 0,66 W/m²K

Protecţie fonică până la Rw,p până la 46 dB 

Rezistenţă anti-efracţie până la RC 3 

Înălţime vizibilă redusă 
(117 mm) pentru lu-
minozitate crescută

Adâncimea constructivă 
(80 mm) pentru propor-
ţii zvelte

… unde pătrund 

frumoase
numai visele 

În fiecare zi sunteţi înconjuraţi de zgomot. Cu SYNEGO 
lăsaţi zgomotul pur şi simplu afară, iar casa vi se 
transformă într-o oază de linişte.



COSTURI DE ÎNCĂLZIRE REDUSE
Economisiţi la consumul energetic, nu la ferestre

În comparaţie cu ferestrele standard actuale, SYNEGO vă oferă o izolaţie 
termică cu până la 50% mai ridicată. Aceasta duce la reducerea costurilor 
de încălzire!

SIGURANŢĂ MAXIMĂ
Cu SYNEGO vă simţiţi protejaţi

FOARTE UŞOR DE CURĂŢAT
Uşor de îngrijit datorită formulei revoluţionare HDF

DIVERSITATE MULTICOLORĂ 
Îndepliniţi-vă dorinţele privind aspectul ferestrei 

Din acest motiv, cu SYNEGO aveţi posibilitatea să vă îndepliniți preferințele 
individuale: un alb strălucitor, decoruri calde de lemn cu suprafeţe 
structurate sau culori uni, la modă.

Rectangular, rotund și colorat?
Puteţi găsi culoarea preferată într-un sortiment de peste 220 de culori. 
Decorul îl puteţi alege separat pentru partea interioară şi exterioară - de ex: 
la exterior antracit, la interior alb clasic. Pentru aceasta este SYNEGO!

Influenţa ferestrei asupra 
consumului energetic

kg lemn kg lemn kg lemn

În cazul ferestrelor de 
lemn din anii 1980 În cazul ferestrelor 

standard actuale Pentru fereastra 
SYNEGO montată

35.500 17.100 10.300

Factura: Suprafaţa ferestrelor de 25 m², consumul de lemne în 25 de ani; Ferestre de 
lemn cu Uw = 2,79 W/m²K, ferestre standard cu Uw = 1,36 W/m²K; SYNEGO cu Uw = 
0,66 W/m²K

cald şi plăcut
… acolo unde este 

… unde nu trebuie 
să vă fie frică de nimic - 

doar uneori de mine

Cu SYNEGO câştigaţi minute valoroase!

Protecţie împotriva spargerilor de până la 10 ori mai 
ridicată
80 % din toate efracţiile se realizează prin ferestre şi uşi 
uşor accesibile. În peste o treime din cazuri efracţia 
rămâne la faza de tentativă, datorită tehnologiei de 
securitate îmbunătăţită. O protecţie contra spargerilor de 
până la 10 ori mai ridicată în comparaţie cu ferestrele fără 
sisteme anti-efracţie!

Prin tehnologia HDF se obțin suprafeţe semnificativ mai netede, pe care 
murdăria nu se depune uşor.

Strălucitor de curat.
Formula complexă sigilează suprafaţa şi asigură o strălucire incomparabilă. 
Ferestrele nu rămân doar curate mai mult timp, ci pot fi şi curăţate cu uşurinţă.

Fără protecţie, des-
chidere rapidă cu un 
șperaclu

Protecţie simplă Protecţie îmbunătăţi-
tă la unelte simple

Protecţie îmbunătăţi-
tă la unelte grele
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Clasa de rezistenţă 
RC 1 

Clasa de rezistenţă 
RC 2 / RC 2N

Clasa de rezistenţă 
RC 3

…acolo unde 

să descoperim ceva noune rămâne întotdeauna timp 

Suprafaţa standard a ferestrei Suprafaţa ferestrelor SYNEGO

Paleta de culori.

Lemn
Sierra Winchester XA Stejar deschis 1 Golden Beech Oregon Stejar închis 1

Golden Oak Mahon Cherry Blossom Rustic Cherry Macore Soft Cherry Stejar de mlaştină 1

Uni
Galben trafic Roşu semnal Roşu oxidat Roşu maroniu Violet roşiatic Albastru ultramarin

Albastru semnal Albastru turcoaz Albastru rece Verde muşchi Verde iarbă Verde opal Gri kaki

Gri neted Gri bazalt Gri ardezie Gri antracit Gri Gri semnal Gri cuarţ

Alu
Alux DB 703 Alux antracit Aluminiu periat

…acolo unde 
ne vin întotdeauna 

idei noi


