
Éljen az új 
megoldással
SYNEGO SLIDE: Innovatív tolóajtórendszer a 
külső és a belső tér elegáns összekötéséhez. 

Ablakok újraértelmezve. Napjaink életviteléhez.



Az új műszaki 
megoldások még 
könnyebbé teszik az 
életet. Miért lenne ez 
másképp a tolóajtók 
esetében? 
REHAU feladatául tűzte ki olyan ablakok és ajtók kifejlesztését,  
amelyek ugyanolyan modernek, mint az életünk. 
Amelyek kényelmesebbé és egyszerűbbé teszik az életet. 

Végre vannak olyan tolóajtók, 
amelyek könnyedén, néhány 
egyszerű kézmozdulattal 
nyithatók és csukhatók.  
Döntsön a SYNEGO SLIDE 
mellett – és élvezze a könnyű 
működtetést.
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Ablakok újraértelmezve.  
Napjaink életviteléhez.
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A belső és  
a külső tér  
elegáns 
összekötése
Fedezze fel a modern építészeti 
lehetőségeket és az innovatív 
térkoncepciókat. A SYNEGO 
SLIDE profilrendszer tolóablakai 
és -ajtói meg fogják győzni.

Jobban használható lakótér
Ingatlana tervezésekor – akár új építésű 
épületről, akár felújításról legyen szó – 
jobban hasznosíthatja a teret, és 
modern lakáskoncepciót valósíthat 
meg. A tolóablakok helytakarékosan 
nyithatók, és látványosan kötik össze a 
belső és a külső teret. Természetesen a 
SYNEGO SLIDE profilcsalád meggyőző 
könnyedségével. 

Maximális 
méret:  
4 m x 2,6 m  
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Mindenütt tökéletes megjelenés 
A kialakítási lehetőségeket az opcionális körbefutó 
kasírozott falc teszi teljessé – ablakai és ajtói így 
egységes megjelenést nyerhetnek.

Több mint 400 felületalakítási lehetőség
A KALEIDO COLOR program szín- és felületváltozatok 
óriási választékát kínálja. Így a homlokzatot és a lakó-
teret saját ízlése szerint formálhatja. 
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Élvezze az új lehetőségeket. 

Szeretni fogja az innovatív zárómechanizmust – 
egyszerű, és még nagy elemek esetén sem igényel 
nagy erőkifejtést.
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Szinte magától csukódik
A SYNEGO SLIDE innovatív záródása csupán egy kézmozdulatot igényel. A tolóajtók 
és tolóablakok teljesen új, különösen könnyű és felhasználóbarát működtetését 
teszi lehetővé. A nyitás és a zárás szinte magától, minimális erőkifejtéssel lehet-
séges.

A tolószárny kis erőkifejtéssel 
mozgatható.

A kilincs elforgatása által a tolószárny 
könnyedén zárul a keretre.

Ha a kilincs függőlegesen lefelé 
mutat, akkor a tolóajtó teljesen 
zárva van.

Tökéletes zárás
A tolószárny az innovatív zárómechanizmus hatására egyenle-
tesen a kerethez nyomódik. A körbefutó tömítéssel együtt 
nagyfokú tömítettség jön létre – ami a csapóesőnek is ellenáll.

1 2 3
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A SYNEGO SLIDE a legjobb 
műszaki paramétereket nyújtja.
A tökéletesen összehangolt rendszer kiemelkedő 
lakókomfortot biztosít. 

Jóleső meleg
A régi ablakok a lakóépületek energetikai szempontból leggyengébb 
pontjai. Rosszul szigetelnek, és műszakilag többnyire már jócskán 
elavultak. A következmény: a drága fűtési energia az ablakokon 
keresztül kárba vész. 

Ezzel szemben a SYNEGO SLIDE tolóajtók és -ablakok kiváló hőszige-
telő tulajdonságukkal minden kétséget eloszlatnak. A hőátbocsátási 
tényező Uf akár 1,3 W/(m²K). Az energiaveszteség minimalizálódik, így a 
meleg a helyiségekben marad.

Wärme 
bleibt im 
Raum

Energie-
verlust

Energia-
veszteség

A meleg 
bent marad
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Csendes otthon
A már bevált SYNEGO alapprofilrendszerhez hason-
lóan a SYNEGO SLIDE esetében is hang- és hőszigetelt 
üvegek használhatók. Ez nemcsak az energiahatékony-
ságot fokozza, hanem a zajt is kint tartja. 

A rendszer ezzel javítja az életminőséget, hiszen akár 
44 decibellel csökkenti a zajt. Ez 20-szoros zajcsök-
kentésnek felel meg.

Nagy ellenállás csapóesővel szemben
Az innovatív zárómechanizmus gondos-
kodik a tolószárny rászorításának egyen-
letes eloszlásáról. Ezáltal a körbefutó 
tömítés tökéletesen felfekszik – és kivá-
lóan ellenáll a csapóesőnek.
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Betörők célzott elriasztása
A keretbe beépíthető REHAU Smart Guard 
Alarm modul észleli a betörőket, és aktívan 
elriasztja őket, még mielőtt kárt okoznának. 
Ha komolyra fordul a helyzet, akkor a Smart 
Guard jelez a Smart Home központ felé, és 
működésbe lépteti a riasztóprogramot. 

Opcionális okosotthon-bekötés egyedi riasz-
tóprogramokhoz.

SYNEGO SLIDE – biztonsággal
REHAU okos megoldásai megnehezítik a betörők dolgát. 
Élvezze a jóleső biztonságérzetet.

Megelőző 
betörésvé-
delem



Biztonság

Biztonság RC 2 ellenállási osztályig
Az RC 1 ellenállási osztályú ablakok a betörés ellen 
csekélyebb védelmet nyújtanak, így viszonylag rövid 
idő alatt leküzdhetők. Magasabb ellenállási osztá-
lyoknál ezzel szemben jóval több idő és mindenekelőtt 
szerszám szükséges. A SYNEGO SLIDE tolóajtókkal és 
ablakokkal RC 2 ellenállási osztály is elérhető. 

RC 1

1
min

3
min

30
sec

RC 2

Standard 
PVC-
Fenster

Ohne 
Schutz

SYNEGO SLIDE

Védelem 
nélkül

Hagyo-
mányos 
műanyag 
ablak
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Okos térformálás
A SYNEGO SLIDE, mint ablakváltozat,  
sok fényt és rugalmas kialakítási 
lehetőségeket kínál. Helytakarékos, 
könnyen mozgatható, és elegáns 
látványosság a lakótérben.

Szabadság a belső tér kialakításában
Rendezze be a lakását saját elképze-
lése szerint – anélkül, hogy ügyelnie 
kellene a térbe belógó ablakszár-
nyakra.
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A lakótér tökéletes kialakítása 
Helyezze el bútorait saját ötletei szerint. Hagyja a növényeit az ablak-
párkányon, miközben kinyitja az ablakot. Élvezze a rugalmasságot, és 
hasznosítsa az ablakok előtti helyet. A SYNEGO SLIDE ablakváltozata 
egészen új szabadságot ad a lakótér kialakításában. Ezt a fallal párhuza-
mosan nyíló, a helyiségbe be nem lógó szárnyak teszik lehetővé.
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Fenntarthatóság a 
gyakorlatban 

REHAU nemzetközi tevékenységet folytató 
vállalatként kiemelt felelősséget vállal az 
emberért és a környezetért. Ezért folyama-
tosan optimalizáljuk az erőforrások haszná-
latát, valamint üzemeink és termékeink ener-
giahatékonyságát. A REHAU EcoPuls 
termékcímkével ellátott ablakprofiljai ma már 
40–75%-ban tartalmaznak reciklátumot, 
ezáltal hozzájárulva a pozitív ökológiai 
lábnyomhoz.
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FenntarthatóságFenntarthatóság

Műanyagok körforgása
Régi ablakból új és fenntartható ablakrendszerek – az új alapanyagból 
készült REHAU ablakokkal azonos minőségben. Az anyagot tisztítják, 
darálják, válogatják és nemesítik. Az ezáltal létrejövő reciklátumot végül 
az új ablakprofilok belső magjához használják fel.

REHAU egyedül ezáltal 97 000 tonna CO2-t takarít meg évente.  
Ez kereken 7,8 millió fa tehermentesítését jelent 137 000 futballpá-
lyányi felületen. 

A REHAU-nál magunk gondoskodunk a teljes anyagkörforgásról – az 
ablakgyártó piacon egyedülállóan.

Elismert fenntarthatóság
Valamennyi európai REHAU ablakprofil-gyártó üzem a 
fenntartható ablakgyártást igazoló, független VinylPlus 
minőségi védjeggyel rendelkezik. Nyersanyagbe-
szerzés, feldolgozás és újrahasznosítás: üzemeink a 
teljes értékteremtési lánc mentén teljesítik a sokrétű 
és magas szintű kritériumokat.

    Régi ablak visszavétele

    
    

    
Ú

j a
bl

ak
 gy

ártá
sa

Újrahasznosítás

97 000 t 
CO2 megta-
karítás 
évente
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SYNEGO SLIDE

Műszaki adatok

Keret/szárny látszó szélessége 65 mm/101 mm

Beépítési mélység keret/szárny 156 mm/80 mm

Hőszigetelés Uf (EN 12412-2): 1,3 W/(m²K)-ig

Zajvédelem Rw (ISO 10140-2): 43 dB-ig

Betöréssel szembeni ellenállóság  
(EN 1627): RC 2 osztályig

Szélállóság (EN 12210): C2 osztályig

Vízzárás (EN 12208): 8A osztályig

Légáteresztés (EN 12207): 4. osztályig

A SYNEGO rendszercsalád
Tökéletesen összehangolt portfólió, amely nem hagy 
kívánnivalót maga után. 
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Új építészeti 
lehetőségek

SYNEGO ablak-, erkély- és teraszajtók

Műszaki adatok

Tok/szárny látszó szélessége: 109–175 mm-ig

Beépítési mélység: 80 mm

Hőszigetelés Uf (EN 12412-2): 0,94 W/(m²K)-ig

Zajvédelem Rw (ISO 10140-2): 47 dB-ig

Betöréssel szembeni ellenállóság  
(EN 1627): RC 3 osztályig

Szélállóság (EN 12210) C5 osztályig

Vízzárás (EN 12208): 9A osztályig

Légáteresztés (EN 12207): 4. osztályig

Működtetéshez szükséges erők  
(EN 13115): 2-es osztály

SYNEGO bejárati ajtók

Műszaki adatok

Tok/szárny látszó szélessége: 174 mm

Beépítési mélység: 80 mm

Hőszigetelés Uf (EN 12412-2): 1,2 W/(m²K)

Zajvédelem Rw (ISO 10140-2): 45 dB-ig

Betöréssel szembeni ellenállóság  
(EN 1627): RC 2 osztályig

Szélállóság (EN 12210): C2 osztályig

Vízzárás (EN 12208): 4A osztályig

Légáteresztés (EN 12207): 2. osztályig

Rendszercsalád 17





Válassza az új 
lakókomfortot.  

Ablakok újraértelmezve. 
Napjaink életviteléhez.
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Szívesen nyújtunk tanácsot a SYNEGO SLIDE rendszerrel kapcsolatban.

További információk:  
www.rehau.hu

© REHAU Kft.
Rozália park 9.

2051 Biatorbágy

716831-001 HU 03.2021

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Kérjük, vegye figyelembe a www.rehau.com/ti oldalon megta-
lálható vonatkozó műszaki termékinformációinkat.


