Plastová okna GENEO®
.Nový materiál RAU-FIPRO®
.Ultrastabilní okenní profil
.Bez ocelových výztuh
.Až o 40 % nižší hmotnost
.Konstrukční hloubka profilu 84mm
.středové těsnění
.Tepelná izolace okna Uw = 0,94 - 0,73 W/m2K
.Vynikající design
.Odolnost proti vloupání do třídy 3
bez přídavného ocelového vyztužení
.široká nabídka barev a dekorů dřeva
.Ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy

REHAU Brillant Design
.Konstrukční hloubka profilu 70 mm
.5 komor
.Tepelná izolace okna Uw = 1,2 - 1,0 W/m2K
.Do třídy hlukové izolace 5 (VDI 2719)
.Odolnost proti vloupání do třídy 3
.Průvzdučnost a těsnost proti dešti
.Řešení rohového spojení se zamezením
pronikání izotermy rosného bodu
.Široká nabídka barev a dekorů dřeva
.Ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy

REHAU Brillant Design-6 komor
.Konstrukční hloubka 86 mm/dorazové
.Počet komor: 6 komor
.Tepelná izolace okna Uw = 1,1 - 0,84 W/m2K
s armováním s tepelně přerušeným mostem
.Hluková izolace do třídy hlukové izolace 5
.Odolnost proti vloupání do třídy 3
.Průvzdušnost a těsnost proti dešti hnanému
větrem do skupiny zatížení C (DIN 18055)
.široká nabídka barev a dekorů dřeva
.Použití v nízkoenergetických domech

REHAU Brillant Design MD
.Konstrukční hloubka profilu 70 mm
.středové těsnění
.5 komor
.Tepelná izolace Uw = 1,1 – 0,87 W/m2K
.Do třídy hlukové izolace 5 (VDI 2719)
.Elegantní vzhled daný 20° zešikmením
.Výborné statické hodnoty díky armovací
komoře o šířce 35 mm
.Vhodné pro nízkoenergetické domy,
renovace staré zástavby a nadstandardní
bytovou výstavbu

Dveře REHAU Brillant Design
.Stavební hloubka: 70 mm/dorazové těsnění
.4 komory v křídle, 5 komor v rámu dveří
.Výborná zvuková a tepelná izolace
.Tepelná izolace dveří Uw = 1,4 – 1,0 W/m2K
.Řešení rohového spojení se zamezením
pronikání izotermy rosného bodu
.Uzavřená výztuha - stabilita konstrukce
.Chráněná drážka umožňující použít kování
o šířce 16 a 24mm
.Hladké křídlo
.Rozsáhlé možnosti vzhledu potažením
fólií s různými dekory dřeva, lakováním
nebo použitím krycích hliníkových lišt
.Elegantní vzhled daný 20° zešikmením

REHAU Euro Design 70
.Konstrukční hloubka profilu 70 mm
.5 komor
.Tepelná izolace Uw = 1,2 - 1,0 W/m2K
.Do třídy hlukové izolace 5 (VDI 2719)
.Rovné či zaoblené křídlo - líbivý vzhled
.Výborné statické hodnoty díky armovací
komoře o šířce 35 mm
.Upevnění pantů je ve třech stěnách
z PVC a v armování
.široká nabídka barev a dekorů dřeva
.Díky výborné kvalitě podtržené velmi
dobrou cenou se tato okna stále více
uplatňují mimo jiné i při rekonstrukcích
panelových domů.
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