Вашиот дом:
Топол, пријатен и
безбеден.
СИНЕГО (SYNEGO): Прозорскиот систем
обезбедува пријатна топлина, а благодарение
на до 45 % поголемата топлинска изолација
активно придонесува во заштита на животната
средина.
Ново откривање на прозорците.
За современиот живот.
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Одржлива градба – без
нарушување на удобноста
Монтирањето на прозорците СИНЕГО
(SYNEGO) веднаш има две предности:
заштеда на трошоците за греење во фазата
додека прозорцето е во функција и доброто
чувство дека се заштитува животната
околина, бидејчи се работи за одржливо
создаден производ.
Доброто чувство
Прозорците СИНЕГО (SYNEGO) од РЕХАУ ја носат ознаката за
производ ЕкоПулс (EcoPuls). РЕХАУ се залага за овој позитивен
еколошки отпечаток. Уживајте во удобноста на Вашите прозорци
заедно со доброто чувство дека сте избрале одржливо создаден
производ.

Двојна одржливост
Со извонредните својства на топлинска
изолација, прозорците СИНЕГО
(SYNEGO), правите нешто добро за
животната средина. Со вградување на
прозорците СИНЕГО (SYNEGO) во домот,
постигнувате до 45 % повеќе топлинска
изолација во споредба со стандардни
прозорци*. Ова заштедува енергија,
обезбедува пријатна топлина, а освен
тоа ја зголемува и вредноста на Вашиот
имот.

топлината
останува
внатре

загуба на
енергија

Прозорците СИНЕГО (SYNEGO) во
изведба со среден дихтунг (MD) се
соодветни за пасивни куќи согласно iftрегулативите.

* Минимален услов за стандардни прозорци според регулативата за заштеда на енергија 2014 (EnEV):
Uw = 1,3 W/(m2K), најдобра вредност СИНЕГО (SYNEGO) со систем за среден дихтунг: Uw = 0,76 W/(m2K)

Енергетска ефикасност
До

45 % повеќе
топлинска
изолација
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Уживајте во
мирот.
Силна бучава од сообраќај или
машината за косење трева на
соседите – секојдневно сте
обиколени со бучава.
Со СИНЕГО (SYNEGO), ја
исклучувате бучавата на
едноставен начин. Вашиот дом
станува оаза на мирот.
Бучавата знае да му наштети на здравјето, дури и кога воопшто
не сте свесни за неа. Истражувањата докажуваат дека
постојаното вознемирување, со бучавата од сообраќајот,
доведува до значително зголемен ризик од кардио васкуларни
заболувања. Оставете ја надвор бучавата што го предизвикува
стресот. Благодарение на посебната длабочина на
вградувањето на СИНЕГО (SYNEGO), може да се користат
стакла со специјална функција, кои обезбедуваат зголемена
акустична заштита – за мирен и релаксиран дом.

- 26 x

1

1

Среден дихтунг

Врвна заштита од бучава
Прозорците СИНЕГО (SYNEGO) го подобруваат
квалитетот на животот, бидејќи кога допшолнително
се опремени со систем за среден дихтунг, ја
намалуваат бучавата за до 47 децибели. Ова
приближно одговара на јачина на звукот на косилка
за трева со оддалеченост од неколку метри. Со ова,
прозорците СИНЕГО (SYNEGO) постигнуваат
26-кратно намалување на бучавата.

Заштита од бучава

Прозорците СИНЕГО (SYNEGO)
ја исклучуваат бучавата.
Чувствувајте се пријатно –
независно од тоа колку е гласно во
околината каде што живеете.

До

26 пати
помалку
бучава
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Чувствувајте се
безбедни.
Без оглед дали сте дома или
на патување, прозорците
СИНЕГО (SYNEGO) им го
отежнуваат животот на
натрапниците. Уживајте во
Вашата безбедност –
нон-стоп.

Превентивна
заштита од
насилно
отварање

Заштитете го својот дом со системот
Смарт Гард на РЕХАУ.
Лесно пристапните прозорци и балконски врати во 80%
од случаите претставуваат цел на натрапниците.
Благодарение на засилената технологија за безбедност,
кај повеќе од една третина од случаите останува само
обидот за насилно отварање на прозорецот.
Натрапниците се откажуваат ако не најдата лесна мета и
не успеат да го пробијат прозорецот за неколку секунди.

Безбедност

Без
заштита

Уживајте додека сте на пат.
И во чувството дека Вашиот дом е
добро заштитен. Превентивниот
систем за безбедност Смарт Гард ги
препознава престапниците, пред
прозорецот и ги одвраќа со оптички и
акустични сигнали.
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30
сек.
RC 1

5
мин.

1
мин.

SYNEGO
RC 3

RC 2

3
мин.

Сигурност до класа на отпор RC 3
Прозорците со класа на отпорност RC 1 покажуваат
помала заштита од насилно отварање и поради тоа
може да се пробијат за релативно кратко време. Кај
повисоките класи на отпор потребно е значително
повеќе време, а пред сѐ се потребни и тешки алатки.
Прозорците СИНЕГО (SYNEGO) без проблем ја
достигнуваат класата на отпорност RC 2. Преку
соодветни дополнителни мерки едноставно се
реализира и класата на отпор RC 3.
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СИНЕГО (SYNEGO)
овозможува со уникатна
удобност.
Ситните работи го прават животот убав и
пријатен. Така и прозорците СИНЕГО
(SYNEGO) нудат многу работи, кои во
секојдневието претставуваат, вистинска
удобност и квалитет на животот.
Долготрајна функционалност
СИНЕГО (SYNEGO) не само што одлично изгледа, туку и после
долги години ја задржува својата целосна функционалност.
Нашиот специјален систем за дихтување, заштитува од провев и
влажност, а истовремено овозможува оптимизиран притисок при
затварање. Значително полесно ќе ги отворате и затворате
прозорите.

Површина која е отпорна на нечистотија
Кај погрубо структурираните површини, нечистотите полесно се
собираат во вдлабнатините, а потоа тешко може да се отстранат.
Технологијата High Definition Finishing (ХДФ) (завршен слој со
висока прецизност) овозможува значително помазни површини,
на кои нечистотиите тешко се задржуваат.

Површина
без ХДФ

Површина
со ХДФ

Удобност

Лесен за одржување
благодарение на

HighDefinitionFinishing

Збогум на сопнувањето
РАУЦЕРО (RAUCERO) е поден праг од 0 mm, кој
овозможува премин низ вратата без бариери. Прагот,
кој има ниво на самиот под, РАУЦЕРО (RAUCERO) од
РЕХАУ всушност и не го заслужува името „праг“. Тој
има висина на поставување од 0 mm, така што без
отпор или сопнување ќе може да поминувате низ
балконските или влезните врати. Дополнителна
удобност дава можноста за лесен премин со тркала,
преку истиот праг.
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Над 400
можности
за дизајн

Исполнете ги
своите желби за
дизајн
Со нашата програма на бои
КАЛЕДИО КОЛОР може да ги
остварите своите лични
замисли: сјајно бело, топол
дрвен декор со текстури,
модерни обични бои или
алуминиумски изглед.*

Големи, мали, аглести или кружни – целосна
слобода на дизајнирање.
Прозорецот не мора повеќе да биде правоаголен.
Со СИНЕГО (SYNEGO) се отворени многубројни
архитектонски можности. Дали праволиниски,
заоблени или кружни – сe е можно. Стилски
елементи, т-пречки или креативни прозорски
елементи, претставуваат дополнителен акцент.
На тој начин СИНЕГО (SYNEGO) е вистинскиот избор,
како за реновирање, така и при нова изградба!

Единстевен изглед.
Основните елементи во боја,
даваат постојан и
висококвалитетен изглед на
вашите прозорци – дури и
кога се отворени.

*Светот на боите КАЛЕИДО КОЛОР нуди дизајни од лакирање (КАЛЕИДО ПЕИНТ), ламинирање (КАЛЕИДО ФОИЛ), капаци
од алуминиум (КАЛЕИДО КАВЕР) и специјални површини со мамлив изглед на вистинско дрво (КАЛЕИДО ВУДЕК).

Бои и форми

КАЛЕИДО КАВЕР
Капаците од алуминиум
може да се лакираат во над
170 различни RAL-тонови,
како и да се пескарат или
елоксираат.

КАЛЕИДО ВУДЕК

Мамлив изглед и чувство на
вистинско дрво во четири
модерни варијанти на
дизајнот.

КАЛЕИДО ФОИЛ

Разновидни акценти со
дрвени, металик и декори
во боја

КАЛЕИДО ПЕИНТ

Брилијантно лакирање во
повеќе од 150 тонови на бои.

Тенок дизајн
Прозорците СИНЕГО (SYNEGO)
имаат тенок дизајн на крилото.
Средната пратија е посебно
филигранска и овозможува влез
на многу светлина во простор за
живеење.

Разнобојност
Омилените бои ги има во широка палета од повеќе од 400 дизајни.
Бојата може посебно да се избере за внатрешната и надворешната
страна на прозорецот – на пример, надвор антрацит, внатре
класична бела боја. Без оглед каков ќе биде изборот: Прозорецот и
по многу години ќе изгледа исто како после првиот ден. Бидејќи,
нашите лакови и декори се отпорни на временските услови и имаат
постојана боја.
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Активна одржливост
Како глобално активна компанија, РЕХАУ
има посебна одговорност за луѓето и
околината. На овој начин, ние постојано го
оптимизираме користењето на ресурси и
енергетската ефикасност во нашите
фабрики и производи. Профилите за
прозорци на РЕХАУ со ознака ЕкоПулс
(EcoPuls), веќе содржат процент од 40% до
75% рециклирани материјали и го
претставуваат овој позитивен еколошки
печат.

Благодарение само на овој процес, РЕХАУ ги намали емисиите на
CO2 до 97.000 тони годишно. Ова одговара на заштеда од околу
7,8 милиони дрва на површина од околу 137.000 фудбал ски
игралишта.

рци
озо
р
п

Ние во РЕХАУ сами се грижиме за комплетниот кружен процес –
ова е уникатно за пазарот на прозорци.
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Кружен тек на пластиката
Старите прозорци се претвораат во нови, иновативни и одржливи
прозорски системи – со ист квалитет како и РЕХАУ прозорците
изработени од свеж материјал. Материјалот се чисти, ситни,
сортира и рафинира. Рециклатот што настанува на овој начин на
крајот се рециклира во внатрешното јадро на новите прозорски
профили.

изводство н
ан
Про
ов
и

Одржливост

Ре ц и к л и р а њ е

Извонредна одржливост
Сите европски фабрики за прозорци на РЕХАУ се
сертифицирани со независниот печат за квалитет
VinylPlus за одржливо производство на прозорци.
Набавка на суровини, обработка и рециклирање:
низ целиот синџир на додадени вредности, тие ги
исполнуваат разновидните и бараните критериуми.

Заштеда
од 97.000
тони CO2
годишно
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Семејството на системот
СИНЕГО (SYNEGO)
Совршено координирано портфолио што не остава
отворени желби
СИНЕГО (SYNEGO) прозорци и балконски врати
Технички податоци
Видливост на рам/крило:

109 mm до 175 mm

Длабочина на вградување:

80 mm

Топлинска изолација Uf (EN 12412-2): до 0,94 W/m²K
Звучна изолација Rw (ISO 10140-2): до 47 dB
Заштита од провалување (EN 1627): до класа RC 3
Отпорност на ветер (EN 12210):

до класа B5

Непропустливост на пороен дожд
(EN 12208):

до класа 9A

Пропустливост на воздух (EN 12207): до класа 4
Сила за отварање (EN 13115):

класа 1

Семејство на системот

Подигачко-лизгачки врати СИНЕГО
Технички податоци

Видливост на рам/крило:

182 mm (103 mm со
крила на панорамата)

Длабочина на вградување на
рамките/крилата:

190 mm/80 mm

Топлинска изолација Uf (EN 12412-2): до 1,3 W/m²K
Звучна изолација Rw (ISO 10140-2):

до 43 dB

Заштита од провалување (EN 1627): до класа RC 2
Отпорност на ветер (EN 12210):

до класа B3

Непропустливост на пороен дожд
(EN 12208):

до класа 9A

Пропустливост на воздух (EN 12207): до класа 4

СИНЕГО СЛАЈД (SYNEGO SLIDE)

Влезни врати СИНЕГО (SYNEGO)

Технички податоци

Технички податоци

Видливост на рам/крило:

65 mm/101 mm

Видливост на рам/крило:

174 mm

Длабочина на вградување на
рамките/крилата:

156 mm/80 mm

Длабочина на вградување:

80 mm

Топлинска изолација Uf (EN 12412-2): до 1,3 W/m²K

Топлинска изолација Uf (EN 12412-2): до 1,2 W/m²K
зависно од
користеното полнење

Звучна изолација Rw (ISO 10140-2): до 43 dB

Звучна изолација Rw (ISO 10140-2):

Заштита од провалување (EN 1627): до класа RC 2

Заштита од провалување (EN 1627): до класа RC 2

Отпорност на ветер (EN 12210):

до класа B3

Отпорност на ветер (EN 12210):

до класа B2

Непропустливост на пороен дожд
(EN 12208):

до класа 8A

Непропустливост на пороен дожд
(EN 12208):

до класа 4A

Пропустливост на воздух (EN 12207): до класа 4

Пропустливост на воздух (EN 12207): до класа 2
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Паметни додатоци
Прозорците СИНЕГО (SYNEGO) се карактеризираат со големата топлинска изолација и извонредна звучна изолација.
Со софистицираните додатоци на системот, прозорци СИНЕГО (SYNEGO) лесно за надрградуваат и добиваат додадена вредност.

Сертифицирана безбедност од пад
Францускиот стаклен балкон СКАЈ ФОРС
(SKYFORCE) ја обединува сертифицираната
безбедност со барањата за добра оптика. Тој ги
поддржува јасните линии на модерните фасади и
може да се зацврсти без видливи шрафови.

Пристап без бариери
Со подниот праг РАУЦЕРО (RAUCERO) од 0 mm,
преминот помеѓу внатре и надвор се изработува
едноставно без бариери. Прагот содржи системски
интегрирана дренажа и многу лесно се чисти, што
претстваува одличен додаток на атрактивниот и
дискретен изглед.

Превентивна заштита од насилно отварање
Алармниот модул РЕХАУ Смарт Гард, кој е вграден
во рамката, ги препознава натрапниците и активно
ги одвраќа, пред да направат некаква штета. Во итен
случај, главниот аларм се активира безжично.
Системот може да се поврзе на индивидуалните
алармни програми со системот на Паметниот дом.

Елегантни прозорски рачки
Едноставниот изглед на прозорските рачки ЛИНЕА
(LINEA), е во идеална хармонија со јасните линии на
модерните прозорци. За дополнителна безбедност на
прозорците се грижи патентиран механизам за
заклучување. На овој начин се отежнува
неовластеното преместување на оковот однадвор.

Визит-картичка на убавите прозорци
Визит-картичка на убавите прозорци – внатрешните
прозорски даски РЕХАУ ИНСИЛ (INSILL) имаат
одличен дизајн со уверливи својства. Дизајнирајте
ги своите внатрешни простори целосно по Ваш
вкус, притоа не откажувајќи се од удобноста.

Софистицирани дополнувања на системот
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Уживајте во доброто чувство –
за својот дом и околината.
Ново откривање на прозорците.
За современиот живот.

Правото на технички измени е задржано.

Се интересирате за СИНЕГО (SYNEGO)? Со задоволство ќе Ве
посоветуваме!

Ве молиме земете ги во предвид соодветните технички
информации за производите, кои се достапни на
www.rehau.com/ti.
Понатамошни информации на
www.rehau.mk/synego

© РЕХАУ дооел
ул. Борис Трајковски 7бб
1000 Скопје, Македонија
969831-001

MK 03.2021

