
SYNEGO ABLAKOK
A jó közérzet a meleggel kezdődik

Az én 
otthonom...



kellemes  
meleg van 

… ahol 

Akár 

50 %-kal 
jobb hőszigetelés



KELLEMES MELEG, ALACSONY FŰTÉSI KÖLTSÉG
Az energiafogyasztáson spóroljon, ne az ablakon!

A régi ablakok a lakóépületek energetikailag 
leggyengébb pontjai. Rosszul szigetelnek, és 
műszaki szempontból többnyire már jócskán 
elavultak. A következmény: a drágán kifizetett fűtési 
energia az ablakokon keresztül kárba vész.

A SYNEGO ablak megéri az árát.
A SYNEGO kiváló hőszigetelő tulajdonságának 
köszönhetően az Ön energiafogyasztása rögtön az 
első naptól csökken. Ezután nyugodt lehet a 
fűtésszámlák és az energiaár-emelkedések miatt.

Forrás: Stiftung Warentest (fogyasztóvédelmi alapítvány)

Az új SYNEGO ablak az ideális megtakarítási program. A jelenlegi standard 
ablakokkal szemben a SYNEGO akár 50 %-kal jobb hőszigetelést nyújt. Érzé-
kelhetően csökkentheti a fűtési költséget és növelheti ingatlana értékét – ma, 
holnap és holnapután.

ENERENERGIAMEGTAK ARÍTÁS

Az ablak hatása az  
energiafogyasztásra

Energiaveszteség  
megoszlása hagyományos 
házaknál

liter fűtőolaj liter fűtőolaj liter fűtőolaj

1980-as években gyártott 
fa ablakoknál

Fal 
18  %

Fűtési rendszer 
15  %

Tető 
11 %

Ablak 
légáteresztéssel együtt 

47 %Padló / pince 
9  %

Jelenlegi 
standard ablakoknál SYNEGO 

beépítése esetén

14500 7000 4200
Számítás: 25 m² ablakfelület; fűtőolaj-fogyasztás 25 év alatt; fa ablak Uw = 2,79 W/m²K, 

standard ablak Uw = 1,36 W/m²K; SYNEGO Uw = 0,66 W/m²K

* standard ablak U
w
 = 1,36 W/m²K; SYNEGO U

w
 = 0,66 W/m²K

Akár 50 %-kal jobb 
hőszigetelés 
a jelenlegi standard ablakokkal* 
szemben
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… ahová csak 

juthatnak bea szép álmok 



MARADJON OTTHONA ZAVARTALAN
A SYNEGO ablakkal kirekeszti a zajt 

A SYNEGO ablakok kiiktatják a zajt.
Érezze magát jól – függetlenül attól, hogy mennyire 
hangos a környezete. Vizsgálatok bizonyítják, hogy 
a rendszeres közlekedési zajterhelés számottevően 
megnöveli a szív- és érrendszeri megbetegedések 

kockázatát. Zárja ki otthonából a stresszkeltő zajt. 
A SYNEGO visszaadja Önnek a kikapcsolódáshoz 
szükséges nyugalmat.

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

Hangos közlekedési zaj, a szomszéd fűnyírója – Önt nap mint nap hangos 
zajok veszik körül. A SYNEGO egyszerűen kizárja a zajt, és otthona a nyugalom 
szigetévé válik.

NYUGALOM 

22-szeres zajcsökkentés

90 dB(A)
nehéz gépjármű

44 dB(A)
nyugodt lakás

SYNEGO

Akár 22-szer kevesebb 
zaj 
az egyedi hanggátló intézkedé-
seknek köszönhetően
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A SYNEGO-val értékes perceket nyer.
A betörések 80 %-a könnyen hozzáférhető 
ablakokon és ajtókon keresztül történik. A betöré-
sek több mint egy harmada csak sikertelen kísérlet 
marad a megerősített biztonsági technikának 

köszönhetően. Védje otthonát a könnyen hozzáfér-
hető ablakok és ajtók megerősítésével. A betörők 
azonnal könnyebb cél után néznek, ha egy ablakot 
nem tudnak másodpercek alatt felfeszíteni.

ÉLVEZZE A BIZTONSÁGOT
A SYNEGO ablakkal biztonságban érezheti magát 

Az otthon biztonságot, kényelmet, nyugalmat és meghittséget jelent. 
 A SYNEGO ablakoknak köszönhetően Ön biztonságban érezheti magát. 

szönhetően. Védje otthonát a könnyen hozzáfér-
tő ablakok és ajtók megerősítésével. A betörők 
onnal könnyebb cél után néznek, ha egy ablakot 

tudnak másodpercek alatt felfeszíteni.

an érezheti magát 

t és meghittséget jelent.
ztonságban érezheti magát. 

… ahol semmitől 
sem kell félni - 

kivéve néha tőlem
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Védelem nélkül.

Gyorsan kifeszíthető
Egyszerű védelem

Fokozott védelem

egyszerű szerszámok esetén

Fokozott védelem

nehéz szerszámok esetén

RC 1 ellenállósági osztály RC 2 / RC 2N ellenállósági osztály RC 3 ellenállósági osztály

Akár 10-szer hatéko-
nyabb betörésvédelem 
egy betörésvédelem nélküli 
ablakhoz képest

BIZTONSÁG

00:30

min

01:00

min

03:00

min

05:00

min
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HDF

GYEREKJÁTÉK A TISZTÍTÁSA
Szennytaszító és könnyen ápolható a HDF formulának köszönhetően

Az Ön HDF  ablakai.
A HDF formula titka a speciális receptúrában és a 
javított gyártási eljárásban rejlik, melyeket tapasz-
talt mérnökeink intenzív kutatómunkával 

fejlesztettek ki. A felület érezhetően simább, 
összehasonlíthatatlanul magas fénye pedig 
ámulatba ejtő. 

A HDF technológia jelentősen 
simább felületet eredményez, 
amelyen nehezen tapad meg a 
szennyeződés.

A durvább struktúrákban 
könnyebben megtelepül a 
szennyeződés és nehéz azt 
eltávolítani.

A High Definition Finishing (HDF) felületnek köszönhetően az ablak nap mint 
nap újként tündököl. A nagy komplexitású formula lezárja a felületet és össze-
hasonlíthatatlan csillogásról gondoskodik. Az Ön ablakai nem csak hosszabb 
ideig maradnak tiszták, hanem lényegesen könnyebben is tisztíthatók.

Ragyogó szépség és tartós üzembiztonság.
A SYNEGO ablak nem csak ragyog, hanem hosszú 
éveken át megőrzi teljes fokú működőképességét. 
Speciális tömítésrendszerünk megvédi Önt a 
huzattól és nedvességtől, valamint optimális 
záróerőről is gondoskodik. Ön sokkal könnyebben 
nyitja és zárja az ablakait – nagy erőkifejtés nélkül.

Hagyományos ablakfelület SYNEGO ablakfelület

8



TISZTASÁG 

…ahol 

új felfedezésekre
mindig marad időnk 



Fa

Uni színek

Alu

TARKA SOKSZÍNŰSÉG SYNEGO ABLAKOKKAL
Váltsa valóra az ablakkal kapcsolatos elképzeléseit

Élénk, tartós színek.
Bizonyára megtalálja kedvenc színét a több mint 
220 színből álló, nagy választékban. A belső- és 
külső oldal színe lehet különböző – pl. kívül antracit, 
belül klasszikus fehér.

Bárhogyan is dönt, biztosra veheti, hogy ablakai 
évek múltán is ugyanolyanok lesznek, mint az első 
napon. Mert a SYNEGO színtartó és időjárásálló.

Az első benyomás számít az ablakoknál is. Ezért a SYNEGO ablakkal valóra 
válthatja személyes elképzeléseit: sugárzó fehér, meleg fadekorok strukturált 
felületekkel, vagy divatos teli színek.

Aranytölgy

Hegyi fenyő

Szignál kék

Mókusszürke

Alux DB 703

Mahagóni

Siena PN

Sárga

Türkizkék

Mohaszürke

Sima szürke Szignál szürke

Winchester XA Sierra

Cherry Blossom

Douglasie

Szignál vörös

Messzekék

Grafitszürke

Bazaltszürke Antracit

Világos tölgy 1

Rustic Cherry

Mocsári tölgy 2

Oxidvörös

Okkerbarna

Palaszürke Szürke Kvarcszürke

Golden Beech

Macore

Ír tölgy

Barnásvörös

Mohazöld

Rézbarna

Alux antracit Szálcsiszolt 
alumínium

Oregon

Soft Cherry

Siena PR 

Bordó viola

Fűzöld Kekiszürke

Vörösbarna

Sötét tölgy 1

Mocsári tölgy

Dió

Ultramarinkék

Opálzöld

Krémfehér

Színválaszték.

Több mint 220 szín
A teljes színválasztékot megtalál-
ja a szakkereskedőknél
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SZÍNEK

…ahol 
mindig kitalálunk  

valami újat
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Teljes kialakítási szabadság.
Egy ablaknak nem kell mindig téglalap alakúnak 
lennie. Egyenes, íves vagy kör alakú – a SYNEGO 
sok lehetőséget kínál. Díszítőelemek, szárnyosztók 

vagy kreatív ablakosztások tovább hangsúlyozzák 
az egyediséget. Így a SYNEGO régi épületek felújítá-
sánál és új építésnél egyaránt tökéletes választás!

TERVEZZE MEG AZ ABLAKAIT
Teljesen a saját ízlése szerint 

Nagy, kicsi, szögletes vagy kerek – a SYNEGO ablakok számtalan 
építészeti kialakítás lehetőségét kínálják Önnek. 

… ahol egyszerűen 
a legszebb
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FORMÁK
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a legjobban érezzük magunkat … ahol természetesen 



KLÍMAVÉDELEM AZ OKOS TECHNIKÁNAK KÖSZÖNHETŐEN
Otthona és a környezet érdekében 

Keskeny látszó 
szélesség (117 mm) 

nagy 
üvegfelületekért

80 mm-es beépítési 
mélység - 
kompakt 
kialakítás

Három rétegű szigetelő üvegezés, üvegvastagság 51 mm-ig

Opcionálisan harmadik tömítési sík (kialakítási változat)

 7-kamrás tok, 6-kamrás szárny a jó szigetelésért

TECHNIK A / KÖRNYEZET

Műszaki adatok 

Ütközőtömítés Középtömítés

Hőátbocsátási tényező, keret Uf 1,0 W/m²K-ig Uf 0,94 W/m²K-ig 

Hőátbocsátási tényező Üveg (Ug érték) Hőátbocsátási tényező, ablak (Uw érték) 

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

Hanggátlás Rw,p = 46 dB-ig 

Betöréssel szembeni ellenállóság RC 3-ig 

Teljesen fenntartható.
Az anyag- és energiafelhasználást a termék teljes 
életciklusára kiterjedően vizsgáljuk. Újrahasznosítási 
koncepciónk keretében az ablakokat visszavesszük 
újrafeldolgozásra. A kinyert alapanyagokat 
feldolgozzuk, majd bekerülnek a gyártási folyamat-
ba - minőségcsökkenés nélkül.

Magában a gyártási folyamatban számos módon 
csökkentjük az energiaigényt. Hiszen a környezetkí-
mélés legjobb módszere az alacsony szintű 
erőforrás-felhasználás.

A SYNEGO ablakok átgondolt, fenntartható megoldást jelentenek. 
Ez jó érzés.

1.000.000 kg CO
2
-dal 

kevesebb éves  
kibocsátás 
újrahasznosított nyersanyagok 
alkalmazása által 

Gyártás
Újra

haszn
os

ítá
s

Ablak visszavétele

Ab
la

kg

yá
rtá

s

Kiemelkedő ökológiai mérleg
Termékeink kitűnnek hosszú élettarta-
muk és környezetkímélő tulajdonságaik 
révén.

Tömítések: megbízható védelem a huzat és nedvesség ellen

Tapasztalatainkkal és know how-nkkal aktívan támogatunk szervezeteket és kezdeménye-
zéseket. A VinylPlus tagjaként például önként vállaljuk, hogy 2020-ig határozottan 
fenntarthatóvá tesszük termelésünket.
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