HDF επιφάνεια για ασύγκριτη
γυαλάδα και απλό καθαρισμό

Τριπλή υάλωση έως 51 mm
πάχος

Υψηλής ποιότητας λάστιχα
στεγάνωσης για μεγαλύτερη
άνεση
Σταθερότητα και αποδοτική
κατασκευή λόγω κινητού
συστήματατος φύλλου
5-θάλαμο σύστημα με 80mm
βάθος φύλλου για βέλτιστη
θερμομόνωση

Γαλβανισμένη σιδερένια
ενίσχυση για μέγιστη
σταθερότητα και μεγάλης
διάρκειας λειτουργικότητα
Προσβάσιμο σε 5 mm ή 10 mm)

190 mm κατασκευαστικό
βάθος

Τεχνικά Δεδομένα

Φινίρισμα με διακοσμητικά στοιχεία από ξύλο ή αλουμίνιο, καθώς και από χρωματιστά
φύλλα, επίστρωση προφίλ, τοίχου από αλουμίνιο, ανοδιωμένο ή σε σκόνη

Φινίρισμα επιφάνειας

έως RC 2 κατά DIN EN 1627

Αντιδιαρρηκτική προστασία

RW έως 43 dB

Ηχομόνωση

Κατηγορία 2 κατά DIN EN 12400

Μηχανική αντοχή

Κατηγορία 4 κατά DIN EN 12207

Στεγανότητα ανέμου

Έως την κατηγορία 9A κατά DIN EN 12208

Υδατοστεγανότητα

Έως την κατηγορία B3 κατά DIN EN 12210

Αντίσταση φορτίου ανέμου

τόσο χαμηλά όσο 1.3 W/m2K

Συντελεστής θερμοδιαπερατότητας (U)

400 kg

Μέγιστο συνολικό βάθος φύλλων

101mm / 40mm (πανοραμικά φύλλα)

Ορατό βάθος φύλλων

63mm

Ορατό βάθος κάσας

51mm

Μέγιστο βάθος υαλοπίνακα

190mm / 80mm

Κατασκευαστικό βάθος κάσσας φύλλου

RAU-SR, RAU-PREN (μαύρο, γκρι)

Υλικό φύλλου

RAU-PVC

Υλικό κάσας

Ανασηκούμενες πόρτες

Λειτουργία κουφώματος
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΑΠΙΘΑΝΟ

SYNEGO Ανασηκούμενες πόρτες

Περισσότερο φως σε κάθε άνοιγμα πρόσοψης
Οι ανασηκούμενες πόρτες SYNEGO διαθέτουν λύσεις για όλα τα κλασικά σενάρια ανοιγμάτων
Προσφέρουν εξαιρετική σταθερότητα, είναι ελαφριές, απλές στη χρήση και εύκολες να τις
σύρεις. Επίσης η πολύ λεπτή κάσα της εκδοχής “panorama” μεγιστοποιεί την ποσότητα του
φωτός.

Standard εκδοχή
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Panoramic εκδοχή

Σενάρια ανοιγμάτων

Σενάριο A, δύο τμήματα
συμμετρικό

Σενάριο A, τρία τμήματα

Σενάριο C

Σενάριο G-A

Σενάριο A, δύο τμημάτων,
ασύμμετρο

Σενάριο K

Σενάριο D

Σενάριο F

Πλεονέκτημα από το ευρύ φάσμα επιλογών. Με μέγιστο πλάτος ανοίγματος μέχρι 10m
και ύψος ανοίγματος έως 2,7m, έχετε τεράστιο φάσμα σχεδιατικών επιλογών στη διάθεσή
σας. H ανασηκούμενη SYNEGO προσφέρει διάδρομο πλάτους 5m. Έτσι, τίποτε δε μπορεί
να σταθεί εμπόδιο στην παραγματοποίηση της ιδέας σας.

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΑ

Εξαιρετική αμεσότητα με πανοραμική θέα

Μήπως λατρεύετε την ανεμπόδιστη θέα στη φύση; Είστε
λάτρης του ήλιου και δεν μπορείτε να λειτουργήσετε χωρίς
αυτόν; Τότε η ανασηκούμενη SYNEGO σας προσφέρει ένα
νέο φάσμα επιλογών.
Χαρείτε τη μοναδική επίδραση του πανοράματος και
μετατρέψτε την κατοικία σας σε μία όαση ήλιου και
ευδαιμονίας.
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Προαιρετικά πρόσθετα για ακόμη μεγαλύτερη άνεση*
Προαιρετικά πρόσθετα-για ακόμη μεγαλύτερη άνεση*
Η ανασηκούμενη πόρτα SYNEGO προσφέρει μέγιστη άνεση, ακριβώς όπως σας αρέσει.
Διαλέξτε μέσα από διάφορα χαρακτηριστικά και διαμορφώστε το δικό σας προσωπικό
προσφιλές μοντέλο.
- Ειδική τεχνολογία κάνει το άνοιγμα-σύρσιμο πανεύκολο
- Ηλεκτρικό μοτέρ για ξεκούραστη κίνηση ανοίγματος
- Ελαφρύ κλείσιμο με σύστημα απόσβεσης κραδασμών για ομαλό κλείσιμο σε θέση
κλειδώματος και άριστη ασφάλεια
- Ειδικό κατωκάσι για εύκολη πρόσβαση

*προαιρετική προσαρμογή και διαμόρφωση πάνω στις δικές σας προδιαγραφές

Σχεδιαστικό πλήθος χρωμάτων με KALEIDO COLOR
Το φάσμα χρωμάτων της REHAU
Μέσα από 220 χρώματα επιλογής μπορείτε να είστε
σίγουροι, ότι θα βρείτε το τέλειο παράθυρο για κάθε
περίπτωση. Το κτίριο σας μπορεί να έχει αποκλειστικά το
δικό σας σχέδιο, δίνοντας στην κατοικία σας τον μοναδικό
προσωπικό σας τόνο.
Ανεξαρτήτως τι θα επιλέξετε, μπορείτε να είστε σίγουροι
ότι, χρόνια αργότερα, τα παραθυρόφυλλά σας θα
δείχνουν ακριβώς όπως και την πρώτη ημέρα.
Γιατί τα χρώματα KALEIDO COLORS διατηρούν την
απόχρωσή τους και είναι ανθεκτικά στις καιρικές
συνθήκες.

* Τα KALEIDO COLORS διατίθενται σε KALEIDO PAINT (βαφή),
Το KALEIDO FOIL (ντυμένο φιλμ) και τπ KALEIDO COVER (βαμένο καπάκι
αλουμινίου)

6απλή προστασία για πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια
Το 80% των διαρρήξεων προκύπτουν από εύκολη πρόσβαση μέσω παραθύρων και πορτών.
Για το πάνω από το ένα τρίτο των περιπτώσεων η τεχνολογία ενισχυμένης ασφάλειας
αποτρέπει αυτή την προσπάθεια διάρρηξης. Προστατέψτε την κατοικία σας εξασφαλίζοντας
περισσότερη ασφάλεια σε παράθυρα και πόρτες. Οι διαρρήκτες γρήγορα προσπερνούν στον
επόμενο στόχο, όταν ένα παράθυρο δε μπορέι να παραβιαστεί εντός λίγων δευτερολέπτων.
Η ανασηκούμενη πόρτα μπορεί να αναβαθμιστεί σε αντιδιαρρηκτική προστασία επιπέδου
RC2 σύμφωνα με EN 1627.

Κατηγορία αντοχής διάρρηξης RC 1
Χωρίς προστασία
Γρήγορο άνοιγμα

Κατηγορία αντοχής διάρρηξης RC 2 / RC 2 N
Βελτιωμένη προστασία
με απλά εργαλεία

Απλή προστασία
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Αποτελεσματική θερμομόνωση. Εξοικονομήστε έξοδα θέρμανσης με το SYNEGO.
Η ανασηκούμενη πόρτα SYNEGO προσφέρει πραγματική εξοικονόμηση. Οι εξαιρετικές
ιδιότητες θερμομόνωσης με συντελεστή θερμοδιαπερατότητας (Uf ) έως 1.3 W/m²K θα
μειώσει τις ενεργειακές σας καταναλώσεις από την πρώτη ημέρα.

20 φορές μεγαλύτερη ηχοπροστασία -για αθόρυβο ύπνο και μεγαλύτερη ηρεμία και ησυχία.
Είστε περικωκλωμένοι από δυνατούς θορύβους κάθε μέρα; Τη μια στιγμή είναι η ενοχλητική
βουή της κίνησης του δρόμου και την άλλη στιγμή ο τραχύς ήχος της χλοοκοπτικής μηχανής
του γείτονα. Με την ανασηκούμενη πόρτα SYNEGO, μπορείς να απομονώσεις το θόρυβο και
να μετατρέψεις την οικία σου σε μία όαση γαλήνης, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να ευχαριστιέσαι
την απόδοση της θερμομόνωσης. Η ηχοπροστασία της πόρτας μπορεί να πετύχει έως και
20 φορές μείωση των επιπέδων θορύβου.

20 φορές μικρότερα επίπεδα θορύβου

dB(A)
Φορτηγό βαρέως
τύπου

SYNEGO

dB(A)
Ήσυχο διαμέρισμα

Αύξηση θορύβου κατά 10 dB = διπλασιασμός του υποκειμενικά αντιληπτού επιπέδου όγκου (LfU).
Πηγή www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Πολύ πιο εύκολη φροντίδα: Υψηλής ποιότητας φινίρισμα (HDF)
H HDF επιφάνεια της ανασηκούμενης πόρτας είναι υψηλής ποιότητας, εξαιρετικής λείανσης
και χωρίς πόρους. Αυτό συνεπάγεται μικρότερη συγκέντρωση βρωμιάς, που μπορεί να
καθαριστεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια με νερό, μικρή ποσότητα καθαριστικού και ένα
μαλακό πανί.
Συνηθισμένες επιφάνειες πορτών

Επιφάνεια πόρτας SYNEGO
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