OPEN VOOR HET ONGEWONE
SYNEGO Hefschuifdeuren
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DE BESTE KIJK OP WOONCOMFORT
Fijne omgeving met fantastisch panorama

U houdt van een open uitzicht op de natuur?
U bent een zonaanbidder en wilt haar liefst altijd in huis halen?
Dan bieden de SYNEGO hefschuifdeuren u ongekende mogelijkheden.
Geniet van het unieke panorama-effect en verander uw huis in een zonovergoten oase van welbehagen.
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Meer licht voor elke gevelopening
SYNEGO hefschuifdeuren zijn verkrijgbaar met alle gangbare openingsschema's.
Ze bieden uitstekende kwaliteit met een laag gewicht, zijn eenvoudig in het gebruik en schuiven bijzonder
makkelijk. De Panorama-uitvoering blinkt dankzij de buitengewoon slanke ramen bovendien uit door een
maximale lichtinval.

Extra opties – voor nog meer comfort*
SYNEGO Hefschuifdeuren staan voor maximaal comfort – volkomen volgens uw eigen wensen.
Configureer eenvoudig uw persoonlijk lievelingsmodel met de vele uitrustingsmogelijkheden.
- Speciale techniek voor buitengewoon makkelijke opening
- Elektromotor voor moeiteloos heffen en schuiven
- Gedempte sluiting voor maximale veiligheid doordat de deur zacht in de sluitstand glijdt
- Speciale dorpeloplossingen voor een barrièrevrije toegang

* Optioneel te configureren volgens uw persoonlijke wensen.

Ontwerpvrijheid volgens KALEIDO COLOR
De kleurenrijkdom van REHAU
220 intense kleuren voldoen aan al uw wensen. U ontwerpt uw
huis geheel persoonlijk volgens uw eigen ideeën en geeft uw
thuis een unieke toets.
Wat u ook kiest - u kunt erop vertrouwen dat uw ramen er ook
na jaren nog uitzien als op de eerste dag.
Want KALEIDO COLOR is kleurvast en weersbestendig.

Standaarduitvoering
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* KALEIDO COLOR is verkrijgbaar in KALEIDO PAINT (lak),
KALEIDO FOIL (coating) en KALEIDO COVER (alu voorzetschaal).

Panorama-uitvoering

6-voudige inbraakbeveiliging voor meer veiligheid
80 % van alle inbraken gebeuren langs makkelijk bereikbare ramen en deuren.
Bij meer dan een derde blijft het dankzij de verbeterde beveiligingstechniek alleen bij een poging.
Bescherm uw woning door uw ramen en deuren beter te beveiligen. Inbrekers zoeken snel een
ander doelwit wanneer een raam niet binnen enkele seconden kan worden opgelicht. De
hefschuifdeur kan worden uitgerust met een weerstandsklasse tot RC2 volgens EN 1627.

Openingsschema's

Schema A, tweedelig,
symmetrisch

Schema A, driedelig

Schema C

Schema G-A

Schema A, tweedelig,
asymmetrisch

Schema K

Schema D

Schema F

Zonder bescherming:
snel opgelicht

Profiteer van onze uitgebreide mogelijkheden. Met een maximale elementbreedte van
10 meter en maximaal 2,70 meter openingshoogte beschikt u over een enorme ontwerpvrijheid.
Met de hefschuifdeuren van SYNEGO is een doorgangsbreedte van 5 meter haalbaar – zo staat niets
uw ideeën in de weg.
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Efficiënte warmte-isolatie: verwarmingskosten besparen met SYNEGO
De SYNEGO hefschuifdeuren zijn een perfect bezuinigingsplan: dankzij de uitstekende warmte-isolerende
eigenschappen en een warmtegeleidingscoëfficiënt Uf tot 1,3 W/m²K, daalt uw energieverbruik meteen.

Drievoudige isolerende beglazing
tot 51 mm dik

HDF-oppervlak voor een ongekende glans en
onderhoudsgemak

Hoogwaardige dichtingen voor beter
bedieningscomfort

20-voudige geluiddemping – gezonde slaap en meer rust
U bent dagelijks omgeven door sterke geluiden: de ene keer is het hinderlijk lawaai van het verkeer, de
andere keer de storende grasmaaier van de buurman. Met de SYNEGO hefschuifdeuren sluit u het lawaai
gewoonweg buiten en verandert u uw woning in een ware oase van rust – en tegelijk geniet u van een
efficiënte warmte-isolatie. Dankzij de geluidsisolerende maatregelen wordt een 20-voudige geluiddemping gerealiseerd.

Loopwerkbehuizing voor rationele
productie en stabiliteit
Verzinkte stalen versterkingen
voor optimale sterkte en duurzame
werking

5-kamersysteem met 80 mm
vleugeldiepte voor optimale thermische isolatie

20-voudige geluiddemping

Barrièrevrij (5 mm of 10 mm)

dB(A)
zwaar vrachtverkeer

SYNEGO

dB(A)
rustige woning

Verhoging van het geluidsniveau met 10 dB = Verdubbeling van de subjectief waargenomen geluidssterkte (LfU).
Bron: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Beduidend onderhoudsvriendelijker: High-Definition-Finishing (HDF)
De HDF-oppervlakken van de SYNEGO hefschuifdeuren zijn buitengewoon hoogwaardig, perfect
glad en gesloten. Daardoor zijn ze minder gevoelig voor vuil en kunnen ze snel en moeiteloos
worden schoongemaakt met water, een beetje reinigingsmiddel en een zachte doek.

Klassiek deuroppervlak

SYNEGO deuroppervlak

190 mm inbouwdiepte

Technische gegevens
Openingsfunctie

Hefschuifdeur

Raammateriaal

RAU-PVC

Dichtingsmateriaal

RAU-SR, RAU-PREN (zwart, grijs)

Bouwdiepte kozijn / vleugel

190 mm / 80 mm

Maximale ruitdikte

51 mm

Profielaanzichtsbreedte kozijn

63 mm

Profielaanzichtsbreedte vleugel

101 mm / 40 mm (panoramavleugel)

Maximaal totaal vleugelgewicht

400 kg

Warmtegeleidingscoëfficiënt U

tot 1,3 W/m2K

Weerstand tegen windbelasting

tot klasse B3 volgens DIN EN 12210

Slagregendichtheid

tot klasse 9A volgens DIN EN 12208

Luchtdoorlaatbaarheid

klasse 4 volgens DIN EN 12207

Duurzaamheid

klasse 2 volgens DIN EN 12400

Geluidsisolatie

R W tot 43 dB

Inbraakbeveiliging

tot RC 2 volgens DIN EN 1627

Oppervlakteveredeling

Foliecoating met hout- of aluminiummotieven maar ook effen kleurfolies, gelakte
profielen, geanodiseerde of gepoedercoate aluminium voorzetschalen
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