
Ανακαλύψτε  
τη νέα ευκολία.
SYNEGO SLIDE: Το ιδιαίτερα έξυπνο συρόμενο 
σύστημα για την απαιτητική σύνδεση μεταξύ 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Ανακαλύπτουμε το παράθυρο από την αρχή.  
Για τις σύγχρονες συνθήκες ζωής.
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Η νέα τεχνολογία κάνει 
τη ζωή πιο εύκολη. 
Γιατί όχι και τις 
συρόμενες πόρτες σας; 
Η REHAU έχει βάλει ως στόχο να κατασκευάζει παράθυρα και πόρτες  
που είναι τόσο σύγχρονα όσο η ζωή μας. 
Για να κάνουν τη ζωή σας πιο άνετη και εύκολη. 

Επιτέλους, συρόμενες πόρτες  
που ανοιγοκλείνουν δίχως να 
απαιτείται προσπάθεια, με εύκο-
λους χειρισμούς. Επιλέξτε 
SYNEGO SLIDE και απολαύστε 
μια νέα άνεση στα συρόμενα 
κουφώματα.
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Ανακαλύπτουμε το παράθυρο από την αρχή.  
Κατασκευασμένο για το σήμερα.

03Η νέα ευκολία
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Κομψή σύνδεση 
μεταξύ εσωτερικού 
και εξωτερικού 
χώρου
Ανακαλύψτε τις σύγχρονες  
αρχιτεκτονικές δυνατότητες και 
ιδέες για διαμόρφωση του χώρου 
σας. Τα συρόμενα παράθυρα και 
οι συρόμενες πόρτες από το 
σύστημα προφίλ SYNEGO SLIDE 
θα σας εντυπωσιάσουν.

Μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου σας
Κατά τον σχεδιασμό του ακινήτου σας – 
είτε χτίζετε είτε ανακαινίζετε – μπορείτε 
τώρα να εξασφαλίσετε περισσότερο 
χώρο και να δημιουργήσετε μια 
σύγχρονη οικία.  
Τα συρόμενα παράθυρα εξοικονομούν 
χώρο κατά το άνοιγμα και συνδέουν 
αποτελεσματικά τον εσωτερικό με τον 
εξωτερικό χώρο. Φυσικά με την αξεπέ-
ραστη ευκολία της σειράς προϊόντων 
SYNEGO SLIDE. 

Μέγιστο 
μέγεθος  
4 m x 2,6 m 
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Απόλυτα τέλεια όψη 
Οι σχεδιαστικές λύσεις ολοκληρώνονται μέσω της 
χρήσης περιμετρικά ενισχυμένης πατούρας – για μια 
ομοιόμορφη όψη των παραθύρων και των πορτών σας.

Περισσότερες από 400 δυνατότητες σχεδιασμού
Το πρόγραμμα KALEIDO COLOR σάς προσφέρει μια 
τεράστια ποικιλία σε χρωματικών και σχεδιαστικών 
παραλλαγών. Έτσι, μπορείτε να διαμορφώσετε την 
πρόσοψη και το εσωτερικό της κατοικίας σας όπως 
εσείς το φαντάζεστε. 

05Σχεδίαση
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Απολαύστε τη  
νέα ευκολία.
Θα αγαπήσετε τον πρωτοποριακό μηχανισμό 
κλεισίματος – προσφέρει εύκολο χειρισμό  
χωρίς να καταβάλλετε μεγάλη δύναμη, ακόμα  
και σε κατασκευές μεγάλου μεγέθους.
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Κλείνουν σχεδόν από μόνα τους
Η πρωτοποριακή συρόμενη κίνηση του SYNEGO SLIDE δουλεύει πανεύκολα. 
Επιτρέπει έναν εντελώς νέο, ιδιαίτερα εύκολο και φιλικό χειρισμό της συρόμενης 
πόρτας ή του συρόμενου παραθύρου. Έτσι το άνοιγμα και κλείσιμο γίνονται σχεδόν 
από μόνα τους, με ελάχιστη προσπάθεια από μέρους σας.

Το συρόμενο στοιχείο κινείται εύκολα, 
χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλετε 
προσπάθεια.

Περιστρέφοντας τη λαβή το συρό-
μενο στοιχείο κινείται πανεύκολα 
πάνω στην κάσα.

Όταν η λαβή είναι στραμμένη 
κάθετα προς τα κάτω, η συρόμενη 
πόρτα είναι εντελώς κλειστή.

Τέλειο κλείσιμο
Το συρόμενο στοιχείο πιέζεται με τον νέο μηχανισμό κλεισί-
ματος ομοιόμορφα πάνω στην κάσα. Μαζί με το περιμετρικό 
λάστιχο επιτυγχάνεται έτσι υψηλή στεγανότητα – προστατεύο-
ντας ακόμα και από έντονη βροχή.

1 2 3
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Το SYNEGO SLIDE  
παρέχει μέγιστη αξία.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα που προσφέρει  
άνεση κατοικίας σε όλες τις διαστάσεις. 

Ευχάριστη ζέστη
Τα παλιά παράθυρα αποτελούν το πιο αδύναμο σημείο του σπιτιού, 
επειδή συμβάλλουν στην κατανάλωση περισσότερης ενέργειας  
Έχουν κακή μόνωση και τις περισσότερες φορές είναι τεχνικά παρωχη-
μένα. Κατά συνέπεια, η ακριβοπληρωμένη θέρμανση χάνεται μέσω των 
παραθύρων. 

Τα συρόμενα παράθυρα και οι συρόμενες πόρτες SYNEGO SLIDE ξεχω-
ρίζουν χάρη στις εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Η τιμή θερμο-
μόνωσης Uf φτάνει μέχρι τα 1,3 W/(m²K). Η απώλεια ενέργειας προς τα 
έξω ελαχιστοποιείται, ώστε η θερμότητα να παραμένει μέσα στους 
χώρους.

Η ζεστασιά 
μένει στο 
δωμάτιο

Απώλεια 
ενέργειας
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- 20 x

Ήσυχο σπιτικό
Όπως και στο καταξιωμένο βασικό σύστημα προφίλ 
SYNEGO μπορούν και στο SYNEGO SLIDE να χρησιμο-
ποιηθούν υψηλής ποιότητας ηχομονωτικά και θερμο-
μονωτικά κρύσταλλα. Αυτό δεν υποστηρίζει μόνο την 
ενεργειακή απόδοση, αλλά προστατεύει επίσης από 
εξωτερικούς θορύβους. 

Το σύστημα προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, 
αφού μειώνει τους θορύβους έως 43 decibel. Αυτό 
ισοδυναμεί με μια 20πλάσια μείωση του θορύβου.

Υψηλή υδατοστεγανότητα
Ο πρωτοποριακός μηχανισμός σφράγισης 
φροντίζει ώστε η πίεση να κατανέμεται 
ισομερώς. Έτσι, επιτυγχάνεται απόλυτη 
στεγανοποίηση ακόμα και σε ισχυρή  
βροχόπτωση.

09Ενεργειακή απόδοση
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Αποθαρρύνετε τους διαρρήκτες
Η μονάδα συναγερμού REHAU Smart Guard, 
που μπορεί να τοποθετηθεί στην κάσα, εντο-
πίζει τους διαρρήκτες και τους αποθαρρύνει 
με δραστικό τρόπο, προτού προκληθούν 
ζημιές. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ασύρματα ο κεντρικός συνα-
γερμός. 

Με δυνατότητα προαιρετικής σύνδεσης 
Smart Home για εξατομικευμένα προγράμ-
ματα συναγερμού.

SYNEGO SLIDE – με σιγουριά
Οι έξυπνες λύσεις REHAU κάνουν τη ζωή των διαρρηκτών 
δύσκολη. Απολαύστε την αίσθηση σιγουριάς.

Προληπτική 
αντιδιαρρη-
κτική 
προστασία
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Ασφάλεια

Ασφάλεια με αντίσταση επιπέδου RC2
Τα παράθυρα με αντίσταση επιπέδου RC 1 προσφέρουν 
χαμηλή αντιδιαρρηκτική προστασία και παραβιάζονται 
γρήγορα. Σε υψηλότερες κατηγορίες αντίστασης απαι-
τούνται σημαντικά περισσότερος χρόνος και η χρήση 
εργαλείων. Τα συρόμενα παράθυρα και οι συρόμενες 
πόρτες SYNEGO SLIDE διαθέτουν επίπεδο αντίστασης 
έως και RC2. 

RC 1

1 
λεπτό

3
λεπτό

30 
δευτ.

RC 2

Κοινό 
παράθυρο
PVC

Χωρίς 
προστασία

SYNEGO SLIDE
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Έξυπνη διαμόρφωση  
του χώρου
Τα παράθυρα SYNEGO SLIDE προσφέρουν άφθονο 
φως και ευέλικτες δυνατότητες διαμόρφωσης. 
Εξοικονομούν χώρο, είναι εύκολα στη χρήση και κομψά 
και αναβαθμίζουν σχεδιαστικά την κατοικία σας.

Ελευθερία στη διαμόρφωση χώρου
Διαμορφώστε την κατοικία σας όπως 
εσείς επιθυμείτε – χωρίς να χρειά-
ζεται να σας απασχολούν παράθυρα 
που ανοίγουν προς τα μέσα και 
καταλαμβάνουν χώρο.
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Τέλεια διαμόρφωση της κατοικίας 
Τοποθετήστε τα έπιπλα εκεί που θέλετε. Αφήστε τα λουλούδια στο 
περβάζι του παραθύρου, όταν ανοίγετε το παράθυρο. Απολαύστε την 
ευελιξία και αξιοποιήστε τον χώρο ακριβώς μπροστά από τα παράθυρά 
σας. Αυτές είναι οι νέες ελευθερίες στη διαμόρφωση της κατοικίας, που 
προκύπτουν από τη σειρά παραθύρων SYNEGO SLIDE. Και αυτό χάρη 
στα παράθυρα που ανοίγουν παράλληλα προς τον τοίχο, χωρίς να κατα-
λαμβάνουν χώρο.

13Έξυπνη διαμόρφωση του χώρου
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Ενεργητική στάση 
απέναντι στην αειφορία 

Ως επιχείρηση με παγκόσμια δραστηριότητα,  
η REHAU φέρει ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έτσι 
βελτιώνουμε συνεχώς τη χρήση πόρων και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα στα εργοστάσια και 
προϊόντα μας. Τα προφίλ παραθύρων  REHAU 
με την ετικέτα προϊόντων EcoPuls περιέχουν 
ήδη σήμερα ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών 
από 40% έως 75% και διατηρούν ένα θετικό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

14

info@styletech.gr                         www.styletech.gr



ΒιωσιμότηταΒιωσιμότητα

Ο κύκλος του πλαστικού
Από τα παλιά παράθυρα δημιουργούνται νέα και βιώσιμα συστήματα 
παραθύρων – με ποιότητα εφάμιλλη των παραθύρων REHAU που  
δημιουργούνται από καινούργια υλικά. 
Το υλικό καθαρίζεται, τεμαχίζεται, ταξινομείται και υποβάλλεται σε 
επεξεργασία. Τέλος το ανακυκλωμένο υλικό που προκύπτει επαναχρησι-
μοποιείται στον εσωτερικό πυρήνα νέων προφίλ παραθύρων.
Από αυτό και μόνο η REHAU εξοικονομεί ετησίως 97.000 τόνους CO2. 
Αυτό αναλογεί στην διάσωση περίπου 7,8 εκατομμυρίων δέντρων σε μια 
επιφάνεια περίπου 137.000 γηπέδων ποδοσφαίρου. 

Εμείς στη REHAU αναλαμβάνουμε ολόκληρο τον κύκλο της παραγω-
γικής διαδικασίας – αυτό είναι μοναδικό στην αγορά παραθύρων.

Εξαιρετική βιωσιμότητα
Όλα τα ευρωπαϊκά εργοστάσια κουφωμάτων της 
REHAU είναι πιστοποιημένα με την ανεξάρτητη  
σφραγίδα ποιότητας VinylPlus για τη βιώσιμη  
παραγωγή κουφωμάτων. Προμήθεια πρώτων υλών, 
επεξεργασία και ανακύκλωση: κατά μήκος όλης αυτής 
της παραγωγικής αλυσίδας πληρούν τα πολύπλευρα  
και απαιτητικά κριτήρια. 

Επιστροφή παλιών παραθύρων    
    

   
   

   
 Π

αρ
αγ

ωγή

Ανακύκλωση

Ετήσια εξοι-
κονόμηση 
97.000 
τόνων CO2
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SYNEGO SLIDE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος κάσας/φύλλου: 65 mm/101 mm

Βάθος τοποθέτησης κάσας/φύλλου: 156 mm/80 mm

Θερμομόνωση Uf (EN 12412-2): έως 1,3 W/(m²K)

Ηχομόνωση Rw (ISO 10140-2): έως 43 dB

Αντικλεπτική προστασία (EN 1627): έως κατηγορία RC 2

Αντίσταση ανέμου (EN 12210): έως κατηγορία B3

Υδατοστεγανότητα (EN 12208): έως κατηγορία 8A

Αεροπερατότητα (EN 12207): έως κατηγορία 4

Η σειρά συστημάτων SYNEGO
Μια τέλεια προσαρμοσμένη γκάμα προϊόντων  
που δεν αφήνει καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη. 
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Νέες αρχιτε-
κτονικές 
δυνατότητες

Παράθυρα και μπαλκονόπορτες SYNEGO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος πλαισίου/φύλλου: 109 mm έως 175 mm

Βάθος κατασκευής: 80 mm

Θερμομόνωση Uf (EN 12412-2): Uf έως 0,94 W/m²K

Ηχομόνωση Rw (ISO 10140-2): έως 47 dB

Αντικλεπτική προστασία (EN 1627): έως κατηγορία RC 3

Αντίσταση ανέμου (EN 12210): έως κατηγορία B5

Υδατοστεγανότητα (EN 12208): έως κατηγορία 9A

Αεροπερατότητα (EN 12207): έως κατηγορία 4

Δυνάμεις λειτουργίας (EN 13115): Κατηγορία 2

Εξώπορτες SYNEGO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος πλαισίου/φύλλου: 174 mm

Βάθος κατασκευής: 80 mm

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

Ηχομόνωση Rw (ISO 10140-2): έως 45 dB

Αντικλεπτική προστασία (EN 1627): έως κατηγορία RC 2

Αντίσταση ανέμου (EN 12210): έως κατηγορία B2

Υδατοστεγανότητα (EN 12208): έως κατηγορία 4A

Αεροπερατότητα (EN 12207): έως κατηγορία 2

Σειρά συστημάτων 17
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Επιλέξτε τη νέα άνεση για το σπίτι. 
Ανακαλύπτουμε το παράθυρο από 
την αρχή. Για τις σύγχρονες 
συνθήκες ζωής.
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Στη διάθεση σας για να λύσουμε κάθε απορία σας σχετικά με το σύστημα 
SYNEGO SLIDE:

Περισσότερες πληροφορίες στο  
www.rehau.com/gr-el/synego  

Διατηρούμε το δικαίωμα για τεχνικές αλλαγές

Βρείτε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στο  
www.rehau.com/ti 
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