PREMYSLENÁ TECHNOLÓGIA
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Pre Váš domov a životné prostredie
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OKNÁ Z PROFILU REHAU SYNEGO

REHAU
SYNEGO
S oknami SYNEGO prispievate
k ochrane životného prostredia.
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OKNÁ SYNEGO
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Zdroj

Trojité tepelnoizolačné zasklenie,
hrúbka skla až 51 mm
7 komôr v ráme, 6 komôr v krídle,
pre vysokú izoláciu
Tesnenia pre spoľahlivú ochranu
pred prievanom a vlhkosťou
Voliteľná tretia úroveň tesnenia
(varianty vybavenia)

Úzká pohľadová výška (117 mm) pre viac
svetla v interiéri

Stavebná hĺbka (80 mm)
pre štíhlé proporcie

Technické údaje
tepelná izolácia profilu
tepelná izolácia okna

PREMYSLENÁ TECHNOLÓGIA
Pre Váš domov a životné prostredie
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S oknami SYNEGO prispievate k ochrane životného prostredia.
ochrana proti vlámaniu
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Vynikajúca ekologická bilancia
Naše výrobky sa vyznačujú dlhou životnosťou a vlastnosťami, ktoré pomáhajú chrániť životné prostredie.

zuš

dorazové tesnenie

stredné tesnenie

Uf do 1,0 W/m²K

Uf do 0,94 W/m²K

sklo (hodnota Ug)

celková izolačná hodnota okna (hodnota 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

0,81 W/m²K
UŽ LEN KĽUD

0,6 W/m²K

0,5 Okná
W/m²K
0,4 W/m²K

zvuková izolácia
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22-n

0,79 W/m²K

0,74 W/m²K
0,72pred
W/m²K hlukom
SYNEGO
Vás ochránia
0,67 W/m²K

0,66 W/m²K

do Rw,p do 46 dB

Denne
do RC
3 Vás neustále obklopuje hluk. Oknami SYNEGO
vonkajší hluk jednoducho eliminujete a Váš domov
sa stane oázou ticha a pokoja.

Trvalo udržateľné vo všetkých
smeroch.
Spätne odoberáme okná
22-násobná redukcia hluku
na spracovanie a po zušľachtení
2381.indd 1-4
sú znovu využité vo výrobnom
procese. 1. Šetríte energiu vďaka vysokej tepelnej izolácii

Vaše výhody na prvý pohľad
2.
3.
4.
5.
6.

Užívate si ticho vďaka najlepšej zvukovej izolácii
90 dB(A)
44 dB(A)
okno SYNEGO
Cítite sa bezpečne vďaka jednotlivým
bezpečnostným
riešeniam
ťažké motorové vozidlo
tichý byt
Kreatívny dizajn okien vďaka početným tvarom a farbám
Zdroj: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html
Žiarivo čisté okná vďaka
jedinečnej technológii HDF
Zodpovedne prispievate k ochrane životného prostredia

Trojité tepelnoizolačné zasklenie,
hrúbka skla až 51 mm
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