
ПРОЗОРЦИ SYNEGO
Усещането за комфорт идва с топлината

Моят 
дом...



топло и уютно. 
 

… където е 

до 

50 % 
  по-добра топло-

изолация
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МЕКА ТОПЛИНА, НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Спестете от потреблението на енергия, не от прозорците

Старите прозорци са най-слабото място на 
жилището от гледна точка на енергийната 
ефективност. Те са лошо изолирани и в 
повечето случаи твърде остарели в техническо 
отношение.                                                      
Резултатът: преразход на скъпо струваща 
енергия за отопление.

Прозорците SYNEGO си заслужават.
Благодарение на отличните топлоизолационни 
свойства на SYNEGO, потреблението на 
енергия започва да намалява още от първия 
ден. Вече можете без притеснение да очаква-
те сметките за отопление и бъдещите 
увеличения на цените на енергията.

Източник: (Stiftung Warentest)

Новите прозорци SYNEGO са идеалния начин за спестяване на разходи за 
енергия. В сравнение с предлаганите на пазара днес стандартни прозор-
ци SYNEGO предоставя до 50% по-добра топлоизолация. Те намаляват 
чувствително разходите Ви за отопление и повишават стойността на 
Вашия имот - днес, утре и в другиден.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Влияние на прозорците 
върху потреблението 
на енергия 

Дял на топлинните загу-
би в стандартна къща

литра гориво за 
отопление

литра гориво за 
отопление

литра гориво за 
отопление

При дървени прозорци 
от 80-те години

Стена 
18  %

Отоплителна 
система 
15  %

Покрив 
11 %

Прозорец 
вкл. въздухо-
обмен 

47 %
Фундамент / Мазе 
9  %

При предлаганите  
в момента  
стандартни прозорци При поставяне 

на SYNEGO

14 500 7000 4200
Изчисляване: Площ на прозорците 25 m², потребление на гориво за 25 години; 

дървени прозорци с Uw = 2,79 W/m²K, стандартни прозорци с Uw = 1,36 W/m²K; SYNEGO с Uw = 0,66 W/m²K

* стандартни прозорци с Uw = 1,36 W/m²K; SYNEGO с Uw = 0,66 W/m²K

До 50 % по-добра 
топлоизолация 
в сравнение с предлаганите 
на пазара днес стандартни 
прозорци*



… където достъп имат само 

красивите сънища
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ЖИВЕЙТЕ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ
Със SYNEGO ще изолирате шума 

Прозорците SYNEGO изключват шума.
Чувствайте се комфортно - независимо колко 
шумна е обкръжаващата Ви среда. Проучвани-
ята показват, че редовното въздействие на 
шумът от превозните средства води до 

значително по-висок риск от сърдечно-съдови 
заболявания. Оставете отвън причиняващия 
стрес шум. SYNEGO ще Ви върне спокойствие-
то, необходимо за почивка.

Източник: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Шум от превозните средства, от косачката на съседите - всекидневно 
сте изложени на въздействието на силни шумове. Със SYNEGO ще изоли-
рате шума и домът Ви ще се превърне в оазис на спокойствието.

СПОКОЙСТВИЕ 

22 пъти по-малко шум

90 dB(A)
тежкотоварни автомобили

44 dB(A)
спокойно жилище

SYNEGO

До 22 пъти по-малко 
шум  
благодарение на индивидуал-
ните шумоизолиращи мерки.



Спечелете ценни минути със SYNEGO.
80% от всички кражби се извършват през 
лесно достъпни прозорци и врати. При повече 
от една трета, благодарение на повишената 
технология за безопасност, опитите за кражба 
са безуспешни. Защитете дома си, като 

обезопасите лесно достъпните прозорци и 
врати. Ако крадците не успеят да разбият 
прозореца за няколко секунди, ще побързат    
да си намерят по-лесна цел.

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА СИГУРНОСТТА СИ
Със SYNEGO се чувствате защитени 

Домът означава сигурност, комфорт, спокойствие и близост.  
Благодарение на прозорците SYNEGO можете да се чувствате сигурни в дома си. 

… където човек 
 не трябва да се 
страхува от нищо, 
освен понякога 

от мен
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Без защита 
Бързо разбиване Обикновена защита Подобрена защита при употреба 

на обикновени инструменти
Подобрена защита при 
употреба на тежки инструменти

Клас на устойчивост RC 1 Клас на устойчивост RC 2 / RC 2N Клас на устойчивост RC 3

До 10 пъти по-голяма 
защита от взлом 
в сравнение със стандартни 
прозорци без защита 

СИГУРНОСТ
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HDF

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ
Отблъскващи праха и замърсяванията и лесни за почистване 

Вашите прозорци с HDF
Тайната на HDF се крие в специалната 
формула и подобрените производствени 
методи, разработени от нашите опитни 

инженери в резултат на интензивна изследо-
вателска дейност. Повърхността е чувствител-
но по-гладка и притежава несравним блясък. 

Чрез технологията HDF се 
постигат чувствително по-гладки 
повърхности, върху които 
мръсотията трудно се задържа.

Поради по-грапавите структу-
ри мръсотията се задържа 
по-лесно във вдлъбнатините 
и се почиства по-трудно.

Висококачественият финиш (High Definition Finishing - HDF) ще накара 
прозорците Ви да блестят всеки ден като нови. Изключително комплекс-
ната формула запечатва повърхността и осигурява несравним блясък. 
Вашите прозорци не само се запазват по-дълго чисти, но и се почистват 
много по-лесно.

Не само блести, но и надеждно функционира.
SYNEGO не само изглежда блестящо, но и Ви 
предлага пълна функционална способност 
дори и след години експлоатация. Нашата 
специална система за уплътняване Ви 
предпазва от течение и влага, като едновре-
менно с това осигурява подобрен натиск при  
затваряне. Можете да отваряте и да затваряте 
прозореца много по-лесно - без голямо 
усилие.

Обикновена повърхност на прозорец Повърхност на прозорец SYNEGO
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ЧИСТОТА 

…където винаги 

да откриваме нови нещаимаме време 



Дървесни

Универсални

Алуминиеви

ЦВЕТНО РАЗНООБРАЗИЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА SYNEGO
Изпълнете своята мечта 

Радост от цветовете, която остава.
Можете да откриете любимия си цвят в 
широка гама от над 220 цвята. Можете да 
изберете различен цвят за външната и 
вътрешната част - например отвън антрацит, а 
отвътре класическо бяло.

Независимо какъв ще бъде изборът Ви: 
можете да сте сигурни, че и след години 
прозорците ви ще изглеждат така, както в 
първия ден. Защото цветовете на SYNEGO са 
устойчиви на атмосферни влияния

Най-важно е първото впечатление, това важи и за прозореца. Затова със 
SYNEGO можете да реализирате идеите си: блестящо бяло, топла струк-
тура на дърво със структурирана повърхност или модерни изчистени 
цветове.

Златен дъб

Планински бор

Сигнално синьо

Катериче сиво

Alux DB 703

Махагон

Сиена PN

Ярко жълто

Турско синьо

Мъхесто сиво

Гладко сиво Сигнално сиво

Уинчестър ХА Сиера

Череша

Дъглас

Сигнално червено

Дълбоко синьо

Графитно сиво

Базалтово сиво Антрацитно сиво

Светъл дъб 1

Рустик череша

Блатен дъб 2

Оксидно червено

Охра-кафяво

Сив шифер Сиво Кварцово сиво

Златист пясък

Макоре

Ирландски дъб

Кафяво-червено

Мъхесто зелено

Медно кафяво

Alux антрацит Четкан алуминий

Орегон

Мека череша

Сиена PR 

Виолетово бордо

Тревисто зелено Каки-сиво

Червено-кафяво

Тъмен дъб 1

Блатен дъб

Орех

Ултрамариново синьо

Опалово зелено

Кремаво бяло

Избор на цветове

Повече от 220 цвята
Цялата гама от цветове 
можете да намерите в 
специализираните магазини.
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ЦВЕТОВЕ

…където винаги 
ни хрумват нови идеи



Пълна свобода на формата
Не е задължително прозорецът да бъде винаги 
правоъгълен. Праволинейни, закръглени или 
обли - със SYNEGO има много възможности. 
Стилистичните елементи, шпросите или 

креативното разположение на прозорците 
поставят допълнителен акцент. Така SYNEGO е 
перфектният избор, както при саниране на 
стари сгради, така и при ново строителство!

ОФОРМЕТЕ ВАШИТЕ ПРОЗОРЦИ
Изцяло според вкуса Ви 

Голям, малък, квадратен или кръгъл - със SYNEGO можете да изби-
рате от много архитектурни възможности за оформление. 

… където просто 
е най-хубаво
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ФОРМИ



добре - естествено … където се чувстваме дяволски 
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ОПАЗВАНЕ НА КЛИМАТА ЧРЕЗ УМНА ТЕХНИКА
За дома Ви и околната среда 

Ниска видима 
височина (117 mm) 

за повече 
светлина

Строителна ширина на 
профила (80 mm) 
за стройни 
пропорции

Тройно остъкляване, 
дебелина на стъклопакета до 51 mm

Допълнителна трета равнина на уплътняване (опционално)

7 камери в касата, 6 камери в крилото за добра изолация

ТЕХНИК А /ОКОЛНА СРЕДА

Технически характеристики 

Две уплътнения Три уплътнения

Топлоизолация профил Uf до 1,0 W/m²K Uf до 0,94 W/m²K 

Топлоизолация прозорец Стъкло (Ug стойност) Общо топлоизолация прозорец (Uw стойност) 

0,8 W/m²K 0,94 W/m²K 0,92 W/m²K 

0,7 W/m²K 0,87 W/m²K 0,86 W/m²K 

0,6 W/m²K 0,81 W/m²K 0,79 W/m²K 

0,5 W/m²K 0,74 W/m²K 0,72 W/m²K 

0,4 W/m²K 0,67 W/m²K 0,66 W/m²K

Шумоизолация До Rw,p до 46 dB 

Устойчивост срещу взлом до RC 3 

Напълно устойчиви
Ние наблюдаваме използването на материали 
и енергия по време на целия жизнен цикъл на 
продукта. Концепцията ни за повторно 
използване предвижда връщане на прозореца 
за преработка. Извлечените изходни материа-
ли се преработват изцяло и подобрени се 
влагат отново в процеса на производство - без 
да се нарушава качеството.

По време на самия производствен процес 
намаляваме разхода на енергия, благодарение 
на редица мерки, които предприемаме. 
Защото ниското потребление на ресурси е 
най-доброто решение за защита на околната 
среда.

Със SYNEGO се доверявате на един добре обмислен, устой-
чив прозорец. Едно добро чувство.

1 000 000 kg CO2 
по-малко годишно 
чрез използването на 
вторични суровини. 

Продукция Обога
тя

ва
не

Връщане на прозорецаПр
ои

зв
од

ст
во

 на прозорци

Изключителен екологичен 
баланс
Нашите продукти се характеризи-
рат с по-дълъг експлоатационен 
живот и щадящи околната среда 
характеристики.

Уплътнения за надеждна защита срещу въздушни течения и влага

Ние използваме нашия опит и ноу-хау, за да вземаме активно участие в професионални 
сдружения и инициативи. Като член на VinylPlus, например, ние сме се ангажирали 
доброволно да произвеждаме продукция с висока екологична устойчивост до 2020-та.



© РЕХАУ ЕООД 
Околовръстен път 438 

1532 София 
България 

 
Запазваме си правото за 

технически промени.
969700 BG     03.2015

Интересувате се от SYNEGO? С удоволствие ще Ви помогнем!

1 Пестене на енергия благодарение на висока топлоизолация

2. Пълно спокойствие с най-добра шумоизолация

3. Чувство за сигурност благодарение на индивидуалните мерки за 

Вашия дом

4. Креативен дизайн на прозорците с множество форми и цветове

5. Блестящи чисти прозорци с уникална HDF формула

6. Отговорен принос за опазване на околната среда

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА
В един поглед

 … и те 
го знаят:


