
FENESTRA SYNEGO

FRIENDLY

FENESTRA SYNEGO predstavuje ďalšiu generáciu vysoko výkonných 

profilových systémov. Súčasný trh vyžaduje vyváženú rovnováhu medzi 

izoláciou, funkčnosťou, výkonnosťou a  dizajnom. Nový systém FENESTRA 

SYNEGO so stavebnou hĺbkou 80 mm má vlastnosti izolácie zlúčiteľné 

s  požiadavkami štandardu pasívneho domu. Je vybavený najmodernejšími 

stredovými a dorazovými tesneniami, ktoré spĺňajú najprísnejšie európske 

normy. Jeho špeciálna povrchová úprava HDF (High Definition Finishing) 

zaručuje vysokú odolnosť proti pôsobeniu agresívnych vonkajších vplyvov 

životného prostredia počas celej doby prevádzky. Svojim zákazníkom 

poskytuje riešenia pre takmer akúkoľvek výzvu. Vďaka svojim vlastnostiam 

je vhodný nielen pre novostavby s  nízkou spotrebou energií a  renovácie, 

ale poskytuje aj vysokú mieru flexibility. Je schopný reagovať na rôzne 

požiadavky zákazníkov v  oblasti dizajnu ako sú úzky profil, veľké sklenené 

plochy v   kombinácii s   moderným vzhľadom, ale aj v   oblasti farebného 

prevedenia od klasickej bielej cez ušľachtilé drevené dekóry až po trendové 

farby.

“ Zrodené
 zo synergie. “

Kovanie - dvere
- celolištový zámok so štyrmi nastaviteľnými rolničkovými uzávermi

- povrchová úprava titán zinok značkový výrobok

- 3 ks 2-dielnych pántov Dr. Hahn na krídlo.

Kovanie - oKná
- celoobvodové kovanie GU® UNI-JET s nastaviteľnými hríbikovými uzatváracími

 bodmi, rohovým a nožnicovým pántom

- štandardná výbava OS okna: dva bezpečnostné uzatváracie body, trojpolohové

 štrbinové vetranie a poistka proti chybnej manipulácii.

Farby a povrchová úprava
- štandardné okno vyrábané s povrchom hladkým bielym - RAL podobná 9016

- jemne štruktúrovaný s fóliou *

proFilový systém
- REHAU® SYNEGO® Uf≤1,0 W/(m2.K)

- šesť/sedem komorový profil s dvomi dorazovými tesneniami a jedným stre-

 dovým tesnením sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch

* Aktuálna ponuka okenných a dverných kľučiek, príslušenstva, farieb a dekórov je 
dostupná na predajných miestach.



HODNOTY / INFORmácIE

CHARAKTERISTIKA SYNEGO okno SYNEGO dvere

Systém REHAU® SYNEGO® REHAU® SYNEGO®

Počet komôr rám 7, krídlo 6 rám 7, krídlo 6

Hĺbka rámu 80 mm 80 mm

Hĺbka krídla 80 mm 80 mm

Počet tesnení 3 3

Súčiniteľ prechodu tepla Uw = 0,76 - 1,2 W/(m2.K) * Uw = 0,92 - 1,33 W/(m2.K) *

Zvuková izolácia 46 dB v závislosti od výplne alebo skla

Vodotesnosť Trieda E1200 Trieda 4A

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom Trieda c5/B5 Trieda c2

Prievzdušnosť Trieda 4 Trieda 2

Sklo pre okná (štandard) 4/16/4/16/4 cLImATOP® XN Ug=0,6 *

Krídlo s mikroventiláciou áno x

Prah x znížený hliníkový s prerušeným tepelným mostom

cylindrická vložka x podľa výberu

Kovanie celoobvodové kovanie štvorbodové uzatváranie**

Farebné prevedenie biela a farby podľa výberu biela a farby podľa výberu

FRIENDLY
FRIENDLY

- Sú kombináciou výborných technických parametrov a výhodnej ceny

- Vynikajúce teplotechnické vlastnosti Uf ≤ 1,0 W/m2K

- 3 úrovne tesnenia

- Počet komôr: rám 7, krídlo 6

- Vysoká hospodárnosť vďaka priaznivému tepelnému odporu

- Osvedčená HDF-Povrchová úprava (High Definition Finishing)

- celosvetovo známa REHAU kvalita

- množstvo farebných variánt a dekórov

PREčO FENESTRA SYNEGO?

FENESTRA SYNEGO dvere

FENESTRA SYNEGO okno

www.fenestrask .eu

* podľa typu skla a typu dištančného rámiku; ** zámok môže byť dodávaný vo vyšších úrovniach bezpečnosti


