DESFRUTE DA TRANQUILIDADE

Para a sua casa e o meio ambiente

Com SYNEGO deixará o ruído no exterior

SYNEGO é uma janela sustentável e estudada em que pode conﬁar.

O intenso tráfego, o ladrar do cão dos vizinhos;
diariamente está rodeado de ruídos incómodos. Com
SYNEGO deixará o ruído no exterior e a sua casa se
transformará num oásis de tranquilidade.
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Excelente balanço
ecológico
Os nossos produtos
caracterizam-se por uma
grande durabilidade e pelas
suas propriedades ecológicas.

Cuidamos do meio ambiente
Temos em conta a utilização de
materiais e de energia ao longo de
todo o ciclo de vida do produto.
Além disso, com o nosso conceito
de reutilização, recolhemos as
janelas para reciclar.
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Reduz até 22 vezes o ruído

90 dB(A)
Veículo pesado

Janela SYNEGO

44 dB(A)
Casa tranquila

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

Vidro térmico triplo, vidro até 51 mm
de espessura
7 câmaras no aro, 6 câmaras na folha
para um maior isolamento
Juntas de
estanqueidade para
uma proteção fiável
contra a humidade e
as correntes de ar
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BENEFÍCIOS

das janelas SYNEGO
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Está interessado em SYNEGO?
Contacte-nos e o aconselhamos com todo o gosto!
Menos altura do
perfil (117 mm) para
maior entrada de luz
natural

Profundidade (80 mm)
para umas proporções
perfeitas

Dados técnicos
Dupla junta

Junta central

Isolamento térmico do perfil

Uf até 1,0 W/m²K

Uf até 0,94 W/m²K

Isolamento térmico da janela Vidro (valor Ug)

Valor total de isolamento da janela (valor 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

Isolamento acústico

até 46 dB

Proteção antirroubo

até RC 3

JANELAS SYNEGO
REHAU LDA.

Av. D. João II nº 41 2ºB
1990-084 LISBOA

www.rehau.pt

Tel. 218 987 050

Reservado o direito a realizar modificações técnicas.

O bem-estar dentro de casa
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CONFORTO A UM CUSTO MÍNIMO

DESCANSE EM SEGURANÇA

FÁCIL DE LIMPAR

AS CORES DE SYNEGO

Poupe no consumo de energia

Com SYNEGO sentir-se-á protegido

Repele a sujidade graças à fórmula HDF

Torne realidade a janela dos seus sonhos

Superfície de uma janela convencional

As novas janelas SYNEGO são a opção ideal para economizar. SYNEGO
permite um isolamento térmico até 50% em comparação com as atuais
janelas standard. Não desperdice energia.
Sem proteção Fácilmente forçada

Com janelas de madeira
dos anos 80

Incidência das
janelas sobre o
consumo de energia

00:30
min

Com atuais
janelas standard

Classe de resistência
RC 1

Classe de resistência
RC 2 / RC 2N

Classe de resistência
RC 3

Proteção simples

Proteção contra o
uso de ferramentas
simples

Proteção contra o
uso de ferramentas
sofisticadas

01:00
min

03:00
min

Com SYNEGO vá de férias descansado.
Proteção antirroubo até 10 vezes superior
Cerca de 80% dos roubos realizam-se através de portas e
janelas de fácil acesso. Proteja a sua casa instalando
janelas SYNEGO com um elevado nível de segurança.

6.800

2.870

litros de óleo
para aquecimento

litros de óleo
para aquecimento

litros de óleo
para aquecimento

Cálculo: 25 m² de superfície de janelas, consumo de óleo para aquecimento em 25 anos;
janela de alumínio com um valor Uw = 5,70 W/m²K, janela standard com um valor Uw =
2,37 W/m²K, SYNEGO com um valor Uw = 1,00 W/m²K.

Com SYNEGO dê assas à sua imaginação: num branco reluzente, em
imitação de madeira com superfícies raiadas ou em cores monocromáticas
para as janelas mais vanguardistas.
Como é a sua janela ideal?
Encontre a sua cor favorita entre mais de 50 cores, tanto para o interior
como para o exterior da janela, e dê-lhe a forma que quiser: grande,
pequena, angular, com curva...

05:00
min

Com janelas
SYNEGO

16.350

Superfície de uma janela SYNEGO

O "High Deﬁnition Finishing" (HDF) faz com que as suas janelas estejam
brilhantes como se fossem novas todos os dias.

Gama de cores

As suas janelas com tecnologia HDF
A fórmula HDF permite obter superfícies muito mais lisas diﬁcultando a
aderência da sujidade. Assim, as suas janelas permanecen limpas por mais
tempo.
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