Izbaudiet jauno
viegluma sajūtu.
SYNEGO SLIDE: Īpaši ērta bīdāmo logu sistēma
iekštelpu un āra savienojumam.
No jauna radīti logi. Mūsdienīgai dzīvei.
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Modernā tehnika
padara dzīvi vieglāku.
Kādēļ gan neizmantot
to arī Jūsu bīdāmajām
durvīm?
REHAU ir izvirzījis sev uzdevumu, izstrādāt logus un durvis, kas ir tikpat moderni,
kā mūsu dzīve. Tie padarīs Jūsu dzīvi patīkamāku un vienkāršāku.

Beidzot ir radītas bīdāmās
durvis, kuras ir viegli atbīdāmas
un aizbīdāmas ar vienkāršu
rokas kustību. Paļaujieties uz
SYNEGO SLIDE un izbaudiet
jauno komfortu.

Jaunais vieglums

No jauna radīti logi.
Mūsdienīgai dzīvei.
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Elegants iekštelpu
un ēkas ārpuses
savienojums
Atklājiet sev modernās arhitektūras iespējas un jaunās telpu
koncepcijas. Bīdāmie logi un
durvis ar SYNEGO SLIDE profilu
sistēmu pozitīvi pārsteigs Jūs.
Maksimālais izmērs
4 m x 2,6 m.

Vairāk platības apdzīvojamajai telpai.
Plānojot Jūsu nekustamo īpašumu –
jaunbūvi vai renovāciju – Jums tagad
būs iespējams plānot lielāku platību un
īstenot modernas dzīvokļa koncepcijas.
Bīdāmie logi ļauj ekonomēt vietu un
izveidot skaistu iekštelpu un ārpuses
savienojumu. Protams, ar pārliecinoši
viegli slīdošajiem SYNEGO SLIDE
produktu grupas izstrādājumiem.

Dizains

Perfekts vizuālais izskats
Dizaina risinājums logu un durvju vienotam
izskatam – ar viscaur laminētu profilu.

Vairāk kā 400 dizaina risinājumu.
KALEIDO COLOR programma nodrošina plašu krāsu
klāstu un dizaina variantu izvēli. Jūs varat noformēt
Jūsu ēkas fasādi un Jūsu dzīvojamo telpu atbilstoši
Jūsu vēlmēm.
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Izbaudiet jauno
viegluma sajūtu.
Jums patiks jaunie inovatīvie aizvēršanas
mehānismi - tos var aizvērt viegli, bez piepūles,
arī lielus logus un durvis.

Komforts

Tie aizveras it kā paši no sevis
SYNEGO SLIDE inovatīvais aizvēršanas mehānisma kustība ir ļoti viegla. Tas dod
iespēju pilnīgi jaunai, īpaši vieglai bīdāmo durvju un logu aizvēršanai. Tā atvēršana
un aizvēršana notiek it kā pati no sevis, nav nepieciešams pielietot spēku.

1

Bīdāmais elements aizveras viegli,
bez piepūles.

2

3

Pagriežot rokturi, bīdāmais elements
rotaļīgi viegli piespiežas rāmim.

Ja rokturis ir pagriezts vertikāli uz
leju, tad bīdāmās durvis ir pilnīgi
aizvērtas.

Perfekti aizvērtas.
Bīdāmais elements ar jauno aizvēršanas mehānismu tiek
vienmērīgi piespiests rāmim. Visapkārt izveidojas blīva
kontūra – tas pasargā arī pret lietus brāzmām.
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SYNEGO SLIDE ir vislabākie
tehniskie rādītāji.
Pilnībā saskaņotā sistēma sniedz Jums komfortu
Jūsu dzīvesvietā visās dimensijās.

Omulīgs siltums
Raugoties no siltuma zuduma viedokļa, veci logi ir mājas vājākais
punkts. Tie ir slikti izolēti un vairumā gadījumu tehniski novecojuši.
Tādēļ caur logiem izplūst siltums, un lieki tiek tērēti līdzekļi.
Turpretim SYNEGO SLIDE bīdāmie logi un durvis pārliecina ar
lielisko siltuma izolāciju. Siltuma izolācijas koeficients Uf sasniedz
pat 1,3 W/(m²K) Enerģijas zudumi uz ārpusi ir minimāli, viss siltums
paliek telpās.

Siltums
paliek
istabā

Enerģijas
zudumi

Energoefektivitāte

Klusums mājoklī
Tāpat kā jau sevi apliecinājušajās SYNEGO bāzes
profila sistēmās arī SYNEGO SLIDE profilu sistēmās
ir iespējams ievietot augstvērtīgus skaņu un siltumu
izolējošus stiklus. Tie ne tikai palīdz ekonomēt enerģiju,
bet arī nodrošina ļoti labu skaņas izolāciju.
Tie nodrošina dzīves kvalitātes uzlabojumu, samazinot
troksni par līdz pat 43 decibeliem. Tas atbilst līdz pat
20-kāršam trokšņa samazinājumam.

- 20 x

Laba izolācija pret lietus brāzmām
Inovatīvie aizvēršanas mehānismi nodrošina vienmērīgi sadalītu spiedienu bīdāmajā elementā. Tas nodrošina visapkārt
izvietotā blīvējuma labu izolāciju – tā ir
laba izolācija pret lietus brāzmām.
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SYNEGO SLIDE – drošībai
REHAU efektīvie risinājumi padara iebrucēju dzīvi grūtu.
Izbaudiet labās sajūtas ar tiem.

Aizbaidīt iebrucējus
Rāmī iebūvējamais REHAU Smart Guard
signalizācijas modulis atpazīst iebrucēju un
to aktīvi aizbiedē, pirms ir nodarīti bojājumi.
Nopietnākā gadījumā radiosignāls iedarbina
centrālo signalizāciju.
Papildus pieejams Smart Home savienojums
ar individuālām signalizācijas programmām.

Preventīva
aizsardzība
pret
ielaušanos

Drošība

bez
aizsardzības

30
sec
RC 1

Drošība līdz drošības klasei RC 2
Logi ar drošības klasi RC 1 nenodrošina pietiekami labu
aizsardzību pret iebrucējiem, tos var uzlauzt relatīvi īsā
laikā. Augstākām drošības klasēm tam ir nepieciešams
daudz ilgāks laiks un arī īpaši darbarīki. SYNEGO SLIDE
bīdāmajiem logiem un durvīm ir drošības klase RC 2.

11

1
min

parasts
PVC
logs

RC 2

3
min

SYNEGO SLIDE
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Gudrās mājokļa
koncepcijas
SYNEGO SLIDE logi sniegs Jums daudz
gaismas un ļoti labi variējamas dizaina
iespējas. Tie ļauj ekonomēt platību, ir
viegli aizbīdāmi un rada dizaina akcentus
Jūsu dzīvojamajā telpā.
Plašās iespējas telpu dizainam
Iekārtojiet Jūsu dzīvokli individuāli,
atbilstoši Jūsu vēlmēm – Jums nav
jāņem vērā logu vērtnes, kuras veras
uz telpas iekšpusi.

Gudrās mājokļa koncepcijas

Radīt perfektu telpas dizainu
Izvietojiet mēbeles pēc Jūsu gaumes. Jūsu puķu podi var atrasties uz
palodzes, kad Jūs atverat logu. Izmantojiet šīs variēšanas iespējas un
izmantojiet platību logu pie logiem atbilstoši Jūsu vēlmēm. Tā ir pilnīgi
jauna brīvība telpu dizainā, ko Jums nodrošina SYNEGO SLIDE logu
varianti. Tas ir iespējams, pateicoties logu vērtnēm, kuras veras paralēli
sienām, nevis uz telpas iekšpusi.
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Aktīvi izdzīvota
ilgtspējība
REHAU ir ražotnes visā pasaulē, tādēļ
uzņēmums nes īpašu atbildību par cilvēkiem
un apkārtējo vidi. Tādēļ mēs nepārtraukti
optimizējam resursu izmantošanu un energo
efektivitāti rūpnīcās un produktos.
REHAU loguprofiliem ar tirdzniecības zīmi
EcoPuls jau šodien 40% līdz 75% tiek
izmantoti atkārtoti pārstrādāti materiāli, tie
sekmē pozitīvu ekoloģijas attīstību.

Ilgtspējība

Veco
log
u

Jaunu logu iz
ga
t

Jau šādi vien REHAU nodrošina CO2 ietaupījumu līdz pat 97 000
tonnām gadā. Tas ļauj saudzēt 7,8 miljonus kokus 137 000 futbola
laukumu platībā.

a
šan
o
av

Mēs firmā REHAU rūpējamies par pilnīgi noslēgtu pārstādes
ciklu – tas ir kaut kas vienreizējs logu ražošanas tirgū.

ana
rieš
atg

Plastmasu pielietojums
No vecajiem logiem tiek gatavoti jaunas, inovatīvas, ilgtspējīgas logu
sistēmas – ar tādu pašu kvalitāti kā no pirmreizējiem materiāliem gatavotajiem REHAU logiem. Izejmateriāls tiek attīrīts, sasmalcināts, šķirots
un apstrādāts. Šādā veidā apstrādāts materiāls tiek izmantots jauno
logu profila iekšpusē.
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R e c yc li n g

Teicama ilgtspējība
Visas REHAU logu rūpnīcas Eiropā ir sertificētas ar
neatkarīgo kvalitātes zīmogu VinylPlus, kas apliecina
ilgtspējīgu logu ražošanu. Izejvielu iegāde, apstrāde un
otrreizējā pārstrāde visā pievienotās vērtības radīšanas
ķēdē atbilst daudzveidīgiem un stingriem kritērijiem.

97 000 t
CO2 ietaupījumu
gadā
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SYNEGO sistēmas izstrādājumi
Savstarpēji saskaņotu produktu portfolio,
kas atbilst visām vēlmēm.

SYNEGO SLIDE:
Tehniskie dati
Rāmju/vērtņu platums:

65 mm/101 mm

Rāmju/vērtņu iebūvēšanas dziļums:

156 mm/80 mm

Siltuma izolācijas koeficients Uf
(EN 12412-2):

līdz 1,3 W/(m²K)

Skaņas izolācijas koeficients Rw
(ISO 10140-2):

līdz 43 dB

Aizsardzība pret ielaušanos
(EN 1627):

līdz RC 2 klasei

Pretestība pret vēju (EN 12210):

līdz B3 klasei

Pretestība pret lietus brāzmām
(EN 12208):

līdz 8A klasei

Gaismas caurlaidība (EN 12207):

līdz 4. klasei

Sistēmas produkti

SYNEGO logi, balkonu un terašu durvis
Tehniskie dati

Jaunas arhitektoniskas
iespējas

Rāmju/vērtņu platums:

109 mm - 175 mm

Iebūvēšanas dziļums

80 mm

Siltuma izolācijas koeficients Uf
(EN 12412-2):

līdz 0,94 W/(m²K)

Skaņas izolācijas koeficients Rw
(ISO 10140-2):

līdz 47 dB

Aizsardzība pret ielaušanos
(EN 1627):

līdz RC 3 klasei

Pretestība pret vēju (EN 12210):

līdz B5 klasei

Pretestība pret lietus brāzmām
(EN 12208):

līdz 9A klasei

Gaismas caurlaidība (EN 12207):

līdz 4. klasei

Apkalpes spēks (EN 13115):

2. klase

SYNEGO mājas ieejas durvis
Tehniskie dati
Rāmju/vērtņu platums:

174 mm

Iebūvēšanas dziļums

80 mm

Siltuma izolācijas koeficients Uf
(EN 12412-2):

1,2 W/(m²K)

Skaņas izolācijas koeficients Rw
(ISO 10140-2):

līdz 45 dB

Aizsardzība pret ielaušanos
(EN 1627):

līdz RC 2 klasei

Pretestība pret vēju (EN 12210):

līdz B2 klasei

Pretestība pret lietus brāzmām
(EN 12208):

līdz 4A klasei

Gaismas caurlaidība (EN 12207):

līdz 2. klasei
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Izbaudiet jauno
komfortu.
No jauna radīti logi.
Mūsdienīgai dzīvei.

Iespējamas tehniskās izmaiņas.

Mēs labprāt sniegtu jums padomus par SYNEGO SLIDE:

Ievērojiet attiecīgo produktu tehnisko informāciju, ko atradīsiet
www.rehau.com/ti
Sīkāka informācija:
www.rehau.lv/synego-slide
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