SUMANIOS TECHNOLOGIJOS
Jūsų namams ir aplinkai
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Rinkdamiesi SYNEGO langus Jūs prisidėsite prie aplinkos tausojimo.
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Puikus ekobalansas
Mūsų gaminiai pasižymi ilgaamžiškumu ir aplinką tausojančiomis savybėmis.

Ilgaamžiškumas.
Mes priimame senus langus, juos
perdirbame ir paruoštą žaliavą
grąžiname atgal į gamybą.
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Trigubas šiltas stiklinimas, stiklo paketo storis iki 51 mm
7 kamerų rėmas, 6 kamerų sąvara, didelė šilumos izoliacija
Tarpinės patikimai saugo nuo
skersvėjo ir drėgmės
Galimas trečias sandarinimo lygmuo (pasirinktinai)

Žemas rėmas
(117 mm) Patenka
daug šviesos

Sistemos gylis (80 mm)
Dailios proporcijos

Techniniai duomenys
Be vidurinės tarpinės Su vidine tarpine
Uf iki 1,0 W/m²K

Profilio šilumos izoliacija
Langų šilumos izoliacija

Uf iki 0,94 W/m²K

Stiklas (Ug vertė)

Bendra šilumos izoliacijos vertė (Uw vertė)

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

Garso izoliacija

iki Rw,p iki 46 dB

Apsauga nuo įsilaužimo

iki RC 3 atsparumo klasės

RAMI APLINKA

Su SYNEGO negirdėsite triukšmo
Kasdien Jums tenka būti triukšmingoje aplinkoje.
SYNEGO langai apsaugo nuo triukšmo, tad jūsų namai
virs tikra ramybės oaze.

22 kartus žemesnis triukšmo lygis

90

dB(A)
intensyvus eismas

SYNEGO

44 dB(A)

tylus kambarys

Šaltinis: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html
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PRIVA LUM A I
Trumpai

taupysite energiją
1. Šilumos izoliacijos dėka
tis ramybe
gau
2. Garso izoliacija leis mė
os priemones jausitės
aug
aps
3. Pasirinkę individualias

saugiai
ino
padės susikur ti įdomaus diza
4. Daugybė formų ir spalvų
langus
rūs ir
iršiaus Jūsų langai bus šva
5. Dėl HDF technologijos pav
spindintys
tausojimo
6. Prisidėsite prie aplinkos

Domitės langais iš SYNEGO profilio? Mielai jums patarsime!
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Mano
namai...

SYNEGO LANGŲ PROFILIAI
Patogumas prasideda nuo šilumos

MAŽOS IŠLAIDOS ŠILDYMUI

Taupykite energiją, bet ne pinigus langams
SYNEGO langai, lyginant su kitais standartiniais langais, sulaiko iki 50 %
daugiau šilumos. Puikus būdas sutaupyti!

Devinto dešimtmečio
mediniai langai

Langų įtaka energijos sąnaudoms

Šiuolaikiniai standartiniai langai

SYNEGO profilio
langai

14 500

7 000

4 200

litrų mazuto

litrų mazuto

litrų mazuto

Skaičiavimai: Langų plotas – 25 m², mazuto sąnaudos per 25 metus; medinių langų Uw
= 2,79 W/m²K, standartinių langų Uw = 1,36 W/m²K; SYNEGO langų Uw = 0,66 W/m²K
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SAUGŪS NAMAI

Su SYNEGO jausitės saugūs

Atsparumo klasė
RC 1
Be apsaugos
lengvai išlaužiami

Atsparumo klasė
RC 2 / RC 2N
Sustiprinta apsauga nuo įsilaužimo paprastais įrankiais
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Atsparumo klasė
RC 3
Sustiprinta apsauga
nuo įsilaužimo sudėtingais įrankiais
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Su SYNEGO Jūsų namai bus saugesni.

Iki 10-kartų stipresnė apsauga nuo įsilaužimo.
Į 80 % būstų įsilaužiama per lengvai atidaromus langus ir
duris. Apsaugokite savo namus – SYNEGO langai siekia
RC 3 atsparumo klasę.
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LENGVA PRIEŽIŪRA

Dėl pažangios HDF-formulės lengva prižiūrėti
Įprastų langų paviršius

SYNEGO langų paviršius

HDF technologija apdorotas SYNEGO langų paviršius yra daug lygesnis ir
ant jo nesikaupia nešvarumai.
Švarūs ir spindintys.
High Definition Finishing (HDF) technologija tarsi užrakina paviršių ir suteikia
jam spindesio. Jūsų langai ilgiau išliks švarūs ir valyti juos bus daug lengviau.
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DIDELIS PASIRINKIMAS

Rinkitės langus pagal savo pageidavimus
Įgyvendinkite savo vizijas su SYNEGO: rinkitės spindinčius baltus, šiltų
medžio dekorų ar madingus vienspalvius langus.
Kampuoti, apvalūs ir spalvoti?
Galite rinktis iš daugiau nei 220 spalvų. Spalvos išorėje ir viduje gali būti
skirtingos. Gausus SYNEGO langų formų pasirinkimas.

Spalvų pasirinkimas.
Medžio faktūra
Sierra
Auksinis ąžuolas Mahagoni

Winchester XA Šviesus ąžuolas 1 Auksinis bukas Oregonas

Tamsus ąžuolas 1

Vyšnia

Šviesi vyšnia

Pelkių ąžuolas

Raudona

Oksido raudona Rudai raudona Bordo/violetinė Ultramarino

Macore

Švelni vyšnia

Grynos spalvos
Geltona
Blankiai mėlyna Turkio

Dulksva mėlyna Žalia samaninė Žolės žalumo

Žalias opalas

Chaki

Pilka lygi

Pilka bazalto

Pilka šiferio

Švelniai pilka

Pilka kvarco

Alux DB 703

Aliuminio antracito Šiauštas aliuminis

Antracito

Pilka

Aliuminio dangteliai
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