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SYNEGO NL

Uitzonderlijke ramen
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EEN RAAM ZOALS GEEN ANDER

Het perfecte samenspel tussen functionaliteit en design
Grote raamoppervlakken, goed verlichte ruimtes, puur woongenot:
Dat is SYNEGO NL – een eigenzinnig kunststofraam met houtoptiek.
Profiteer van de nieuwste technologie gecombineerd met de vormgeving
van een houten raam. Ramen van SYNEGO NL zĳn bovendien 100 %
bestand tegen weersinvloeden en zĳn onderhoudsvriendelĳk.

90°

Unieke combinaties
De traditionele houtoptiek
gecombineerd met de voordelen
van een modern kunststofraam.

45°

De 90° houtlookverbinding

De klassieke 45° verbinding

zorgt voor een echte houtoptiek.

staat garant voor de vertrouwde look van een kunststofraam.
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EINDELOOS VARIABEL

Maximale designmogelĳkheden - tot in het kleinste detail

SYNEGO NL is net zo individueel als uw wensen: hoekig of rond, draai- of kiepbaar – u kiest de vorm, grootte en
functie die bĳ u past. Met SYNEGO NL zĳn ook gebogen vormen mogelĳk.

Praktisch: de ramen van SYNEGO NL kunnen eenvoudig door te draaien naar binnen of naar buiten worden geopend.

Een flexibele schuinte aan elke zĳde

Aan u de keuze
U heeft de keuze tussen een kleine
of een grote schuinte. U kunt deze
schuinte naar uw eigen wensen
combineren en zo uw individueel
vormgegeven raam op maat
samenstellen.

waardoor het regenwater gemakkelĳk kan worden afgevoerd.

De perfecte combinatie
SYNEGO NL overtuigt door de topkwaliteit en
eindeloze ontwerpmogelĳkheden. De optimale
combinatie van design en functionaliteit.
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PERFECTE ISOLATIE

Door moderne driedubbele beglazing
Ramen van SYNEGO NL zorgen ervoor dat de warmte blĳft waar ze hoort. Door de
uitstekende isolatie-eigenschappen, zowel van de profielen als van de driedubbele
beglazing, blĳft het thuis altĳd warm en behaaglĳk. Bovendien daalt uw energierekening
vanaf de eerste dag.

Energie-efficiëntie
van morgen
Uw-waarde tot maximaal
0,66 W/m²K mogelĳk.
Standaard profiel uitvoering met
Triple glas (Ug = 0,5 W/m²K)
= Uw 0,76 W/m²K.

Het speciale afdichtingssysteem beschermt tegen tocht en vocht en zorgt tegelĳkertĳd
voor een optimale sluitingsdruk. Om het raam gemakkelĳk te kunnen openen en sluiten
zonder bĳzondere krachtsinspanning, zelfs na jaren.

Invloed van het raam
op het energieverbruik

Verbruik bĳ ramen uit de jaren
1980 met ongecoat isolatieglas

Verbruik na inbouw
van SYNEGO NL

1.720

472

tot

72 %

meer warmte-isolatie

m³ aardgas per jaar

m³ aardgas per jaar

*In vergelĳking met ramen uit de jaren 80. Basis: een raamoppervlak van 25 m², standaardraam met Uw = 2,77 W/m²K, SYNEGO NL met Uw tot 0,76 W/m²K.
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OPTIMAAL BESCHERMD

Met uitstekende inbraakwerendheid en geluidsisolerend

Thuis moet u zich geborgen voelen. Daarom voldoen onze SYNEGO NL ramen aan de
hoogste veiligheidsnormen. Inbrekers hebben bĳ u gegarandeerd pech.

Maximale veiligheid
Door de hoogst mogelĳke
weerstandsklasse RC 3* blĳven
ongenode gasten buiten.

Weerstandsklasse RC 2 / RC 2N

Weerstandsklasse RC 1

Zonder beveiliging:
snel open

Verbeterde beveiliging bĳ
eenvoudig gereedschap

Eenvoudige beveiliging
00:30
min

01:00
min

00:30
03:00
min
min

01:00
05:00 00:30
03:00
min
min
min
min
00:30

01:00
05:00 00:30
03:00
min
min
min
min

Weerstandsklasse RC 3

Verbeterde beveiliging bĳ
zwaar gereedschap
01:00
05:00
min
min

01:00 00:30
03:00 01:00
05:00
00:30 03:00
01:00 05:00
03:00
min min
min min
min min

Sluit herrie gewoon buiten: laat uw rust niet verstoren door verkeerslawaai
min
minof demin min
grasmaaier van de buren. Door de best mogelĳke geluiddemping kunt u ten volle
genieten van ontspannen en stressvrĳ wonen.

03:00
min

05:00
min

05:00
min

22-voudige geluidsreductie

90

dB(A)
zwaar voertuig

SYNEGO NL

44

dB(A)
rustige woning

Bron: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html
*Geldt voor ramen, terras- en balkondeuren.
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KINDERLĲK EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN

Vuilwerend en gemakkelĳk in onderhoud dankzĳ de HDF-formule

De High-Definition-Finishing-technologie (HDF) verzegelt het
oppervlak dat daardoor merkbaar gladder en uitzonderlĳk
glanzend blĳft. Uw ramen blĳven langer schoon en zĳn ook
veel gemakkelĳker te reinigen.

Traditionele raamoppervlakken

- Vuil blĳft veel gemakkelĳker zitten in de gleuven
- en is bĳzonder moeilĳk te verwĳderen.

SYNEGO NL raamoppervlakken

HDF
FORMEL

- Duidelĳk gladdere oppervlakken
- Vuil heeft bĳna geen kans en kan gemakkelĳk
worden verwĳderd
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OPVALLEND ZOVEEL MOOIE KLEUREN
Kies gewoon wat bĳ u past

Warme houtmotieven, gestructureerde oppervlakken of een trendy uitstraling,
het kleurenpalet van REHAU KALEIDO COLOR* biedt eindeloze mogelĳkheden.
Ook verkrĳgbaar in uw lievelingskleur.
Waar u ook voor kiest: uw ramen blĳven mooi, jarenlang.
Want SYNEGO NL is kleurvast en weerbestendig.

Eén raam,
vele mogelĳkheden
U kunt meer dan 220 kleuren
combineren voor binnen en
buiten.
*Kleurenpalet KALEIDO PAINT, KALEIDO FOIL
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UW VOORDELEN

op een rĳ

t de voordelen van kunststof
1 Houtlook gecombineerd me
heden met talrĳke vormen en
2. Creatieve ontwerpmogelĳk
kleuren
een perfecte warmte-isolatie
3. Energiebesparend dankzĳ
ogste inbraakbeveiliging
4. Beschermend door de ho
beste geluidswering
5. Geniet van uw rust met de
door HDF
6. Glanzend schone ramen
en, volledig recyclebaar
7. Milieuvriendelĳke material

Bent u geïnteresseerd in ramen van SYNEGO NL? Laat het ons weten, wĳ adviseren u graag!

© REHAU N.V.
www.rehau.nl
www.rehau.be
Technische wijzigingen voorbehouden
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