
SYNEGO PENCERE
Rahatlık ısı ile başlar

 Benim 
Evim...



ve huzurun 
olduğu yer 

… sıcaklığın 

%50 
daha fazla 

ısı yalıtımı



HUZURLU SICAKLIK, DÜŞÜK ISINMA MALIYETI
Tasarrufu enerji tüketiminden yapın, pencereden değil

Eski pencereler enerji açısından evin en zayıf 
noktasıdır. Isı yalıtımı son derece kötü ve genellikle 
teknik açıdan geride kalmış durumdadır. Sonuç: 
Yüksek maliyetli ısı enerjisi pencerelerden kaybolur 
gider.

SYNEGO Pencere, fiyatının karşılığını verir.
Birinci sınıf ısı yalıtım özelliği sayesinde SYNEGO, ilk 
günden enerji tüketiminizi azaltır. Isınma faturalarıe-
nızı ve gelecekte artma eğilimi gösteren enerji 
fiyatlarını huzurunuzu kaçırmadan bekleyebilirsiniz. 

Kaynak: Ürün Testi Vakfı

Yeni SYNEGO Pencereleri ideal tasarruf programıdır. SYNEGO, piyasadaki stan -
dard pencerelere göre sizlere %50 daha fazla ısı yalıtımı sunuyor. Isınma giderl-
lerinizi azaltır, evinizin değerini arttırır– bugün, yarın ve yarından sonra.

ENERJI TASARRUFU

Pencerelerin, enerji tüke-
timi üzerindeki etkisi

Normal bir evin enerji kayıp 
oranı

Litre akaryakıt Litre akaryakıt Litre akaryakıt

1980’li yıllardan 
ahşap pencereler

%18 
Duvar

%15 
Isıtma sistemi

%11 
Çatı

Pencere 
dâhil 

%47 
Hava kaçırma oranı

%9 
Zemin/bodrum

Mevcut 
standard pencereler SYNEGO’nun 

montajı

14.500 7.000 4.200
Hesaplama: 25 m²’lik pencere alanı, 25 yıllık kalorifer yakıtı tüketimi; Uw = 2,79 W/m²K’lık ahşap pencere, 
Uw = 1,36 W/m²K’lık standart pencere; Uw = 0,66 W/m²K’lık SYNEGO

* Uw = 1,36 W/m²K’lık standart pencere; Uw = 0,66 W/m²K’lık SYNEGO

Mevcut Standard pen-
cerelere göre 
%50’ye kadar daha fazla ısı 
yalıtımı*

3



… sadece 

geldiğigüzel rüyaların 



RAHATSIZ OLMADAN YAŞAYIN
SYNEGO ile gürültüyü dışarıda bırakın 

SYNEGO pencere, gürültüyü keser. 
Çevreniz ne kadar gürültülü olursa olsun, kendinizi 
rahat hissedin. Araştırmalar, düzenli olarak trafik 
gürültüsüne maruz kalmanın, yüksek kalp ve 
dolaşım sistemi hastalıkları riskini arttırdığını 

göstermektedir. Strese sebep olan gürültüyü 
dışarıda bırakın. SYNEGO, rahatlamanız için 
ihtiyacınız olan huzuru geri verir.

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

Yüksek trafik gürültüsü, komşunun çim biçme makinesi – gün içinde yüksek 
sesler etrafınızı sarmaktadır. SYNEGO ile gürültüyü kolayca dışarıda bırakın, 
eviniz huzur vahası olsun.

HUZUR 

22 kat gürültü azaltma

90 dB(A)
Ağır vasıta

44 dB(A)
Huzurlu ev

SYNEGO

Özel önlemler sayesinde 
22 kat kadar daha az gürültü
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Değerli zamanınızı SYNEGO ile geri kazanın.
Hırsızlıkların % 80’i, kolay erişilebilir pencere ve 
kapılar yoluyla gerçekleşmektedir. Güçlendirilmiş 
emniyet tekniği sayesinde hırsızlık vakalarının üçte 
birinden daha fazlası sadece deneme aşamasında 

kalmaktadır. Kolay erişebilir pencere ve kapılarınızı 
daha güvenli hale getirerek evinizi koruyun. Hırsızlar 
eğer bir pencereyi levyeyle bir kaç saniyede 
açamazlarsa daha kolay bir hedef ararlar.

GÜVENDE OLMANIN TADINI ÇIKARIN
SYNEGO ile güvende hissedin 

Evde olmak, güvende, konforlu, huzurlu ve samimi bir ortamda olmak demektir. 
SYNEGO Pencereleri sayesinde evinizde kendinizi güvende hissedebilirsiniz. 

...ben hariç hiçbir şeyden 
korkmadan  

rahatça yaşayabileceğiniz 
yer
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Korumasız. 
Levyeyle çabucak açılır Basit koruma Basit aletler için 

geliştirilmiş koruma
Ağır aletler için 
geliştirilmiş koruma

Direnç sınıfı RC 1 Direnç sınıfı RC 2 / RC 2N Direnç sınıfı RC 3

Hırsızlığa karşı 10 kat 
fazla güvenli 
Hırsız önleme sistemi olmayan 
pencerelere göre

Biz Alman polisinin; K-Einbruch-(hırsızlığı yok 
etme)- ve daha fazla güvenlik için endüstri girişimini 
desteklemekteyiz.  

GÜVENLIK
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HDF
FORMEL

KOLAY TEMIZLIK
Devrim yaratan HDF-Formülü sayesinde kir tutmaz ve kolay temizlenebilir

Pencerenizde HDF formülü vardır.
HDF-Formülünün sırrı, özel bir formül ve deneyimli 
mühendislerimiz tarafından geliştirilen yoğun bir 
araştırma ile iyileştirilen gelişmiş üretim yöntemidir. 

Yüzey, belirgin şekilde pürüzsüz ve kıyaslanamaz 
şekilde yüksek derecede parlaktır. 

HDF-Teknolojisi, pürüzsüz bir 
yüzey sağlayarak lekelerin 
tutunabilmesini zorlaştırır.

Yüzey üzerindeki kaba girintiler 
daha kolay leke tutar ve daha zor 
temizlenir.

High Definition Finishing (HDF), pencerelerinizin her gün yeni, ilk günkü gibi par-
lamasını sağlar. Yüksek yoğunluklu formül, üst yüzeyi kaplamaktadır ve benzera-
siz bir parlaklık sağlamaktadır.  Pencereniz sadece uzun süre temiz kalmaz, aynı 
zamanda kolay temizlenir.

Ayrıca güvenli işleviyle parlar.
SYNEGO sadece parlak görünmez, aynı zamanda 
uzun yıllar boyu tam işlevsellik sunar. Özel yalıtım 
sistemimiz sizi rüzgar ve nemden korur ve aynı 
zamanda optimize edilmiş kapanma basıncı sunar. 
Pencerenizi büyük bir güç kullanmadan kolayca açıp 
kaparsınız.

Normal pencere yüzeyi SYNEGO Pencere yüzeyi
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BERRAKLIK  

…her zaman 

yeni şeyler keşfetmektir.bize kalan, 



Ahşap

Uni

Alüminyum

SYNEGO SAYESINDE BÜYÜK ÇEŞITLILIK.
Arzuladığınız pencereye sahip olun

Renklerin keyfi, her daim kalır. 
220’den fazla renge sahip geniş renk yelpazesiyle 
sevdiğiniz rengi bulabilirsiniz. İç ve dış yüzey için 
farklı dekor seçebilirsiniz, örneğin, dış kısım 
antrasit, iç kısım klasik beyaz.

Seçimleriniz uyuşmasa bile sorun değil. Yıllar sonra 
bile pencerenizin ilk günkü gibi görüneceğinden 
emin olabilirsiniz. Çünkü SYNEGO, renk korumalı ve 
hava şartlarına dayanıklıdır.

İlk izlenim önemlidir, bu pencere için de geçerli. Dolayısıyla, SYNEGO ile kişisel 
beklentilerinizi gerçekleştirebilirsiniz: parlak beyaz, işlemeli yüzey veya moda 
renklere sahip hoş ahşap tasarımlar.

Meşe Sarısı

Dağ Çamı

Sinyal Mavisi

Sincap Grisi

Alux DB 703

Mahagoni

Siena PN

Trafik Sarısı

Turkuaz

Yosun Grisi

Pürüzsüz Gri Sinyal Grisi

Winchester XA Sierra

Vişne Rengi

Douglasie

Sinyal Kırmızısı

Ufuk Mavisi

Grafit Gri

Bazalt Grisi Antrasit Gri

Açık Meşe 1

Açık Vişne

Bataklık Meşesi 2

Oksit kırmızısı

Koyu Sarı

Barut Rengi Gri Kuartz Gri

Altın Sarısı

Macore

İrlanda Meşesi

Bordo

Yosun Yeşili

Bakır Rengi

Alux Anthrasit Çizgili Alüminyum

Oregon

Yumuşak Vişne

Siena PR 

Bordeaux Menekşesi

Çimen Yeşili Haki Rengi

Kiremit Rengi

Koyu Meşe 1

Bataklık Meşesi

Ceviz

Lacivert

Opal Yeşili

Krem Beyaz

Renk seçimi

220’den fazla renk
Bütün renkleri, işletmemizde 
bulabilirsiniz
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RENKLER

…sürekli 
yeni fikirler 

bulduğumuz yer

11



Tasarımda tam özgürlük.
Bir pencere her zaman dikdörtgen olmamalıdır. Düz, 
yuvarlak veya dairesel – SYNEGO ile her şey 
mümkün. Stil, tarz ve yaratıcı pencere parçaları, 

ayrıntıyı vurgular. Yani SYNEGO hem eski yapıların 
tadilatında, hem de yeni yapılarda mükemmel bir 
seçimdir!

KENDI PENCERENIZI TASARLAYIN
Zevkinize göre 

Büyük, küçük, kare veya yuvarlak – SYNEGO ile size birçok mi-
mari tasarım seçeneği sunuyoruz. 

… en güzel 
olan yer
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ŞEKILLER
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olduğumuz yer … elbette ki en 
huzurlu 



ZEKICE TASARLANMIŞ TEKNIK ILE IKLIM KORUMASI
Eviniz ve çevreniz için 

Yüksek ışık için 
(117 mm) 

dar görüş 
açısı

İnce oranlar 
için 
derinlik (80 mm)

Üçlü cam, 51 mm’ye kadar cam kalınlığı

Üç seçenekli conta (Donanım çeşitliliği)

 Kasada 7, kanatta 6 odacık vardır.

TEKNIK / ÇEVRE

Teknik veriler 

Sızdırmaz conta Orta conta

Isı yalıtım profili 1,0 W/m²K’e kadar Uf 0,94 W/m²K’e kadar Uf 

Isı yalıtımlı pencere Cam (Ug-Değeri) Pencere toplam yalıtım (Uw-değeri) 

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

Ses yalıtımı Rw’ye kadar, p‘den 46 dB’e kadar 

Hırsızlık engeli RC 3’e kadar 

Tem çevre uyumlu
Malzeme ve enerji kullanımını, ürünün toplam ömrü 
üzerinden değerlendirmekteyiz.  Geri dönüşüm 
konseptimiz ile pencereleri yeniden işleme alıyoruz. 
Elde edilen hammaddeler, eksiksiz bir şekilde işlenir 
ve üretim sürecinde -kalite kaybı olmaksızın- rafine 
edilir.

Üretim sürecinde birçok önlemle enerji tüketimini 
azaltıyoruz. Çünkü düşük kaynak tüketimi, çevreyi 
korumak için en iyi çözümdür.

SYNEGO ile iyi düşünülmüş, dayanıklı pencereye güvenin güzel bir 
his.

Yılda 1.000.000 kg CO2 
daha az 
ikincil hammadde kullanılarak 

Üretim İşlem
e

Geri iade pencerePe
nc

er
e y

apımı

Mükemmel ekolojik denge
Ürünlerimiz, uzun ömürlü niteliği ve 
çevre dostu özellikleriyle tanınmaktadır.

Rüzgâr ve neme karşı güvenilir koruma için contalıdır.

Deneyimimiz ve know-how’umuz ile aktif olarak birliklere ve yeniliklere katılmaktayız.  
Örneğin, VinylPlus üyesi olarak 2020 yılına kadar güçlendirilmiş sürdürülebilir üretim için 
gönüllü olarak kendimizi adadık.
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Rheniumhaus 
95111 Rehau 
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Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır
969700  01.2015

SYNEGO ilginizi çekti mi? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

1. Yüksek ısı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu

2. En iyi ses yalıtımı ile huzurun tadı

3. Eviniz için bireysel önlemler alarak güvenliği hissetmek

4. Çok sayıda şekil ve renkle yaratıcı pencere tasarımları

5. Benzersiz HDF-Formülü ile parlak, temiz pencereler

6. Çevremize bilinçli bir katkı. 

AVANTAJLARINIZ
Bir bakışta

MIX

 … ve her 
şeyi biliyoruz:

C104458


