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ABERTO AO EXTRAORDINÁRIO
Portas de correr eleváveis SYNEGO
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CONFORTO E VISTAS EXTRAORDINÁRIAS

Para um ambiente de sonho com uma panorâmica fascinante

Agrada-lhe uma vista sobre a natureza sem obstáculos?
Adora o sol e quer aproveitá-lo mesmo dentro de casa?
Então as portas de correr eleváveis SYNEGO abrem-se totalmente a novas
possibilidades.
Aproveite o incomparável efeito panorâmico e transforme a sua casa num
oásis de bem-estar cheio de luz.

Mais luz em cada elemento da fachada
As portas de correr eleváveis SYNEGO estão disponíveis em todos os tipos habituais de abertura. Oferecem uma
excelente rigidez e o seu ligeiro peso permite um fácil e simples manuseamento. Graças à reduzida altura visível
do conjunto de perfis a entrada de luz é maximizada.

Variante standard
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Variante panorâmica

Tipos de abertura

O sistema CE SYNEGO permite um sem número de possibilidades. Com uma largura máxima de vão
de 10 metros e uma altura até 2,6 metros, tem à sua disposição infinitas opções de desenho.
Também com as portas de correr eleváveis SYNEGO poderá realizar larguras de passagem até 5
metros. Máxima amplitude de passagem sem barreiras para o exterior.

Isolamento térmico eficiente: economizando custos de ar condicionado com SYNEGO.
As portas de correr eleváveis SYNEGO possibilitam um poupança sem precedentes: graças às excelentes
características de isolamento térmico, com um coeficiente de transmissão térmica Uf até 1,3 W/m²K, o
consumo de energia da sua casa diminuirá desde o início.

Insonorização 20 vezes superior – um sono mais saudável e mais tranquilidade em sua casa
Os ruídos fortes fazem parte do seu ambiente diário: por vezes é o insuportável ruído do trânsito e por
outras o penetrante ruído do corta relvas do vizinho. Com as portas de correr eleváveis SYNEGO
simplesmente deixará o ruído no exterior e transformará a sua casa num autêntico oásis de tranquilidade
– e isto combinado com um isolamento térmico eficiente. Graças às medidas de isolamento acústico
utilizadas alcança-se uma insonorização 20 vezes superior ao standard.

Atenua o ruído em 20 vezes

dB(A)
Veículo pesado

SYNEGO

dB(A)
Habitação silenciosa

Aumento do ruido de 10 dB = duplica-se, subjetivamente, o volume percebido (LfU).
Fonte: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Notavelmente mais fácil de cuidar: High-Definition-Finishing (HDF)
A superfície HDF das portas de correr eleváveis SYNEGO é de elevada qualidade, muito lisa e de
poro fechado. Graças a isso é menos suscetível de se sujar e pode-se limpar de forma rápida e
sem esforço com um pouco de água e sabão e um pano macio.

Superfície da porta convencional

Superfície da porta SYNEGO

HDF

Extras opcionais – para um maior conforto*
As portas de correr eleváveis SYNEGO são sinónimo de um máximo conforto – à altura das suas
necessidades. Pode configurar e personalizar a sua porta com diferentes características.
- Componentes especiais, para que a sua abertura seja como um jogo de crianças.
- Possibilidade de estilo PANORAMA com uma maior superfície de vidro.
- Amortização no fecho, para um deslizamento suave até à posição de fecho e uma segurança máxima.
- Múltiplas opções de abertura, inclusive 2 folhas móveis.

* Personalize a porta de correr elevável SYNEGO em função das suas necessidades.

Variedade de desenhos com a gama de cores REHAU
Pode escolher a cor e o acabamento que mais se ajusta
aos seus gostos e necessidades, inclusive se quer que o
seu espaço esteja em dia com as últimas tendências em
decoração. Dê largas à sua imaginação e crie o seu
próprio estilo para a sua porta de correr elevável
SYNEGO.
Mais de 50 cores à sua disposição para que selecione a
que mais gosta e que melhor se adapte ao estilo da sua
casa. Com estilos de madeira, cores lisas, texturas
metálicas... como quer que seja a sua porta REHAU?

Proteção antirroubo imbatível, para uma segurança à prova de intrusos
80% de roubos realizam-se através de portas e janelas de fácil acesso.
Em mais de um terço dos casos não passa de uma tentativa, graças aos componentes
de segurança reforçados. Proteja a sua casa dotando de maior segurança as janelas e portas.
Quando não conseguem destrancar uma janela em questão de segundos, os ladrões procuram
rapidamente outro objetivo. A porta de correr elevável pode-se reforçar para que atinja a classe
de resistência RC2 conforme a EN 1627.

Classe de resistência RC 1
Sem proteção:
facilmente forçada

Classe de resistência RC 2 / RC 2 N
Proteção contra a utilização
de ferramentas simples

Proteção simples
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Siga-nos!
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