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Okna se znaãkou kvality okna z profilÛ REHAU

Pﬁesvûdãíme Vás elegancí,
prvotﬁídním detailem a tepelnou izolací:
Okna ze systému REHAU

Barvy a dekory
Máte radûji jasné barvy nebo spí‰e
tlumenûj‰í odstíny? S profily systému
REHAU Brillant-Design je moÏné splnit
nejrÛznûj‰í poÏadavky na barevné provedení oken díky velice ‰iroké paletû
barevn˘ch odstínÛ a povrchové úpravy.
Od klasické bílé barvy aÏ po velké
mnoÏství pastelov˘ch barev a imitací
dﬁevûného dekoru - to v‰e je pro Vás
k dispozici.
Více neÏ 40 let zku‰eností umoÏnilo firmû REHAU, aby se stala jedním z vedoucích v˘robcÛ na trhu se systémy

okenních profilÛ. JiÏ od samého poãátku se soustﬁeìuje na dosaÏení perfektní kombinace osvûdãeného know-how a v˘zkumu. Okenní profily
REHAU pak pﬁedstavují symbol nejen
pro perspektivní ﬁe‰ení oken, ale také
pro kvalitu, na kterou se mÛÏete
absolutnû spolehnout.
Vy‰kolení v˘robci oken REHAU kladou
od okamÏiku zpracování zakázky aÏ po
odbornou montáÏ hotov˘ch oken velk˘
dÛraz na kvalitu. Pﬁesné pﬁizpÛsobení
v‰em Va‰im potﬁebám zÛstává pﬁitom
prvoﬁad˘m cílem. V tom jim pomáhá
i pouÏití nejmodernûj‰í techniky a dlouholetá zku‰enost.
JiÏ v dobû pﬁípravy zakázky se vytváﬁí
úzké pouto spolupráce. Vámi vybran˘

v˘robce oken Vám kompetentnû poradí a odpoví na v‰echny dÛleÏité
otázky. Spoleãnû budete ﬁe‰it celou
problematiku od provedení oken z hlediska tvaru, tepelné a hlukové izolace
aÏ po zabezpeãení proti vloupání.
Bude Va‰ím prÛvodcem i po montáÏi
hotové zakázky. To Vám zabezpeãí nejen kvalitu a záruku, ale i tu nejlep‰í
perspektivu pro Va‰e okna.

Vychutnejte klid a ticho

Pohoda pﬁíjemného bydlení

Zeptejte se pﬁímo u v˘robce na
systém REHAU Brillant-Design
a jistû se pﬁi osobní konzultaci
pﬁesvûdãíte o jeho pﬁednostech.
Okna ze systému REHAU Brillant-Design vﬁele doporuãujeme v‰em
stavebníkÛm, kteﬁí kladou dÛraz
na tepelnou izolaci a mají rádi
nev‰ední vûci!

Cestujte bez obav

Praha REHAU, s. r. o., Obchodní 117, 251 70 âestlice
tel.: 272 190 111, fax: 272 680 176
e-mail: hb@rehau.cz, rehau@rehau.cz
Brno

REHAU, s. r. o., VídeÀská 122, 619 00 Brno
tel.: 547 425 582, fax: 547 425 583
e-mail: hb@rehau.cz, rehau@rehau.cz
www.rehau.cz

799.700 CZ-0303

Získejte ãas pro dÛleÏitûj‰í vûci
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Jedineãné od povrchové úpravy
aÏ po koneãn˘ detail
Okna ze systému REHAU

Okna ze systému REHAU Brillant-Design jsou vytvoﬁena pro lidi, kteﬁí nemají
rádi v‰ední vûci. Elegantní vzhled a brilantní povrchová úprava odráÏí Vá‰
dÛraz na „perfektní bydlení“. O Vá‰
dobr˘ pocit se postará 5 komorov˘ systém.
Design, kter˘ zaujme:
Pﬁíjemné, zaoblené hrany, oblouky a zkosení na pohledov˘ch ãástech profilÛ
dávají oknÛm moderní a líbiv˘ vzhled.
Díky rozsáhlému sortimentu lze docílit
velmi ‰iroké ‰kály barev a tvarÛ.
Tûsnost:
Dvû tûsnûní zabraÀují pronikání prÛvanu, prachu a vody a zaji‰Èují pﬁíjemné
klima v místnostech.
Vûtrání:
REHAU má ve svém programu nûkolik
ﬁe‰ení trvalého vûtrání, které zabezpeãí
optimální klima v obytn˘ch místnostech
a zabraÀuje úãinnû tvorbû plísní.
Komfortní obsluha:
Okna ze systému REHAU Brillant-Design lze velmi lehce otvírat a zavírat.
Ochrana proti vloupání:
Okenní profily mají optimální konstrukci
pro pouÏití speciálních dílÛ kování a jejich doplÀkÛ, zvy‰ujících ochranu proti
vloupání.
Ochrana proti hluku:
Vychutnejte ticho a klid za okny ze systému REHAU Brillant-Design. Pﬁi pouÏití odpovídajících zvukovû izolaãních
skel lze dosáhnout optimálního útlumu
hluku aÏ do tﬁídy 5 dle normy âSN EN
ISO 140-3 a âSN EN ISO 717-1.
Snadná údrÏba:
Jednoduché ãi‰tûní díky hladkému povrchu a zkosenému pﬁesahu na okenních rámech. Dodateãnû lze okna
o‰etﬁit také antistatick˘m pﬁípravkem.
Klasické hodnoty, které trvají:
Pro systém REHAU Brillant-Design je
pouÏit materiál RAU-PVC, kter˘ se díky
svému vynikajícímu sloÏení trvale a vysoce osvûdãil v dlouhodobé praxi okenních prvkÛ firmy REHAU.

Na izolaãních vlastnostech vzduchu
a na konstrukãní hloubce 70 mm
je postaven 5 komorov˘ systém,
garantující vynikající tepelnou izolaci.
NezatûÏujete tak pﬁírodu, neboÈ ‰etﬁíte
energií a tím pádem i náklady na topení.
Okna se souãinitelem prostupu tepla
kRámu aÏ do hodnoty 1,1 W/m2K vãetnû
armování ze systému REHAU Brillant-Design jsou pouÏitelná i pro tzv.
„nízkoenergetické domy“.
Pﬁíjemné, zaoblené hrany, oblouky nebo
hladká zkosení na pohledové ãásti
poskytují profilÛm ze systému REHAU
Brillant-Design moderní nároãn˘
vzhled. Podle Va‰ich poÏadavkÛ je pak
moÏné zvolit tvar i barvu. Skvûlá dominanta Va‰eho domu!

70 mm
5 komorov˘ systém

Brilantní, hladk˘ povrch odpuzuje
‰pínu, a tím se pomaleji zneãistí.
VyuÏijte ãas pro dÛleÏitûj‰í vûci!

Design kﬁídla - zaoblen˘ tvar

Design kﬁídla - zkosen˘ tvar

