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ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА
В един поглед

1 Пестене на енергия благодарение на висока 

топлоизолация

2. Пълно спокойствие с най-добра шумоизолация

3. Чувство за сигурност благодарение на индивидуал-

ните мерки за Вашия дом

4. Креативен дизайн на прозорците с множество фор-

ми и цветове

5. Блестящи чисти прозорци с уникална HDF формула

6. Отговорен принос за опазване на околната среда

ИСТИНСКО СПОКОЙСТВИЕ
Със SYNEGO ще изолирате шума

КЛИМАТА И УМНАТА ТЕХНИКА
За дома Ви и околната среда

С прозорци SYNEGO давате своя принос за околната среда.

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

22 пъти по-малко шум

90 dB(A)
тежкотоварни 
автомобили

44 dB(A)
спокойно жилищеSYNEGO

Напълно устойчиви
Ние вземаме обратно прозорци-
те за преработка и подобряваме 
отново качеството им в 
производствения процес.

Продукция
Обогатя

ва
не

Връщане на прозореца

Пр
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зв
од
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во

 на прозорци

Изключителен екологичен 
баланс.
Нашите продукти се характе-
ризират с по-дълъг експлоата-
ционен живот и щадящи окол-
ната среда характеристики.

Тройно остъкляване, 
дебелина на стъклопакета до 51 mm

Уплътнения за надеждна            
защита срещу въздушни         
течения и влага

Допълнителна трета равнина 
на уплътняване (опционално)

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

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 

Ниска видима             
височина (117 mm) 

за повече светлина

Строителна ширина на 
профила (80 mm) 
за стройни пропорции

красивите сънища… където достъп имат само 

Всекидневно сте заобиколени от шума. Със 
SYNEGO ще го изолирате и домът Ви ще се 
превърне в оазис на спокойствието.



НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Спестете от енергията, не от прозорците

Прозорци SYNEGO Ви предлага до още 50 % повече топлоизола-
ция в сравнение със стандартни прозорци. Това спестява разходи 
за отопление!

ПОВИШЕНА СИГУРНОСТ
Със SYNEGO се чувствате защитени

ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ
Блестящи с революционната HDF-формула

ЦВЕТОВО РАЗНООБРАЗИЕ
Изпълнете своята мечта

Реализирайте собствените си идеи със SYNEGO: блестящо бяло, 
топли дървесни декори със структурирана повърхност или модерни 
изчистени цветове.

Правоъгълни, кръгли и цветни?
Изберете измежду повече от 220 цвята. Можете да изберете 
различен цвят за външната и вътрешната част, при това в най-раз-
лични форми.

Влияние на прозор-
ците върху потреб-
лението на енергия

литра гориво за отопление

При дървени прозорци 
от 80-те години

При предлаганите в 
момента стандартни 
прозорци При поставяне 

на SYNEGO

14 500 7 000 4 200

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

топло и уютно.… където е 

… където човек 
не трябва да се страхува от нищо, 

освен понякога от мен

Със SYNEGO Вие правите своя дом по-сигурен.

До 10 пъти по-голяма защита от взлом.
80% от всички кражби се извършват през лесно 
достъпни прозорци и врати. Защитете Вашия дом 
– със SYNEGO до най-високия клас RC 3.

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

Блестяща чистота.
HDF-технологията запечатва повърхността и осигурява несравним 
блясък. Така Вашите прозорци остават чисти за по-дълго.

Без защита                
Бързо разбиване Обикновена защита

Подобрена защита 
при употреба на обик-
новени инструменти

Подобрена защита 
при употреба на теж-
ки инструменти
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Клас на устойчивост 
RC 1 

Клас на устойчивост 
RC 2 / RC 2N

Клас на устойчивост 
RC 3

…където винаги 

да откриваме нови нещаимаме време 

Повърхност на обикновен прозорец. Повърхност на прозорец SYNEGO

Избор на цветове

Дървесни
Сиера Уинчестър ХА Светъл дъб 1 Златист пясък Орегон Тъмен дъб 1

Златен дъб Махагон Череша Рустик череша Макоре Мека череша Блатен дъб

Универсални
Ярко жълто Сигнално червено Оксидно червено Кафяво-червено Виолетово бордо Ултрамариново синьо

Сигнално синьо Турско синьо Дълбоко синьо Мъхесто зелено Тревисто зелено Опалово зелено Каки-сиво

Гладко сиво Базалтово сиво Сив шифер Антрацитно сиво Сиво Сигнално сиво Кварцово сиво

Алуминиеви
Alux DB 703 Alux антрацит Четкан алуминий

…където винаги 
ни хрумват нови идеи


