OKNA Z PROFILI REHAU EURO-DESIGN 70
DOSKONAŁA IZOLACJA TERMICZNA, NOWOCZESNY DESIGN
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Budownictwo
Motoryzacja
Przemysł

Okna są często inwestycją na całe życie. Budując lub remontując dom czy też mieszkanie, stajesz przed ważną decyzją. Jeżeli przywiązujesz
wagę do nowoczesnego wzornictwa, komfortu mieszkania oraz oszczędności kosztów dzięki efektywnej izolacji termicznej, wybierając okna
z profili REHAU Euro-Design 70 podejmujesz właściwą decyzję.
Okna dla wymagających
Inwestujesz wiele w swój dom lub mieszkanie. Chcesz, aby
poczynione inwestycje spełniały Twoje indywidualne wymagania
aż po najdrobniejsze detale. Okna z profili REHAU Euro-Design 70
sprawią, iż Twój dom będzie miejscem ciepłym i przytulnym.
Pięciokomorowa budowa profili oraz doskonałe parametry izolacyjności termicznej przyczynią się do obniżenia zużycia energii.

Różne profile skrzydła (niezlicowane, półzlicowane lub zaokrąglone)
oraz szeroka oferta listew przyszybowych sprostają Twoim wymaganiom, dotyczącym wyglądu nowych okien. Zaś dzięki różnorodnym
kształtom i sposobom otwierania, a także bogatej kolorystyce, idealnie
dopasujesz okna z profili REHAU Euro-Design 70 do fasady budynku
oraz wnętrza Twojego mieszkania.

70-milimetrowa głębokość profili oraz pięć izolujących komór
powietrznych pozwala na uzyskanie efektywnej izolacji cieplnej.
Współczynnik przenikania ciepła Uf* = 1,3 W/m2 K
* Uf - wartość ta opisuje przenikanie ciepła przez ramę okna. Im niższy jest
współczynnik Uf, tym mniejsze są straty ciepła.
Pięciokomorowa budowa profili zapewnia doskonałe parametry izolacyjności cieplnej
i akustycznej.

Cechy systemu w skrócie:
System profili okiennych REHAU Euro-Design 70
Znak Jakości REHAU

System Zarządzania Jakością
w zakresie rozwoju, produkcji
oraz dystrybucji produktów
i systemów z tworzyw polimerycznych
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współczynnik przenikania
ciepła:

Uf = 1,3 W/m2 K

głębokość profili:

70 mm / system pięciokomorowy

odporność na włamanie:

do klasy WK 2

izolacyjność akustyczna:

potwierdzona izolacyjność akustyczna Rw= 45 dB

powierzchnia profili:

trwała, gładka, odporna na czynniki atmosferyczne, łatwa
w czyszczeniu

– doskonałe rozwiązanie do domów niskoenergetycznych i przy termomodernizacji budynków
– możliwość zamontowania rolet REHAU Comfort-Design Plus
– profile pięciokomorowe
– do okien i drzwi balkonowych
Wichtig: Erklärender Zusatz zur Zertiﬁzierung!
– spełnia wymagania stawiane nowoczesnemu budownictwu
Zertiﬁzierte Standorte:
1
Rehau (Verwaltung), Rheniumhaus
Development
2
Eltersdorf (Verwaltung), Ytterbium 4
Development
3
Brake
Development in Rehau
4
Feuchtwangen 02
Development in Rehau
5
Merlesreuth
Development in Rehau
6
REHAU, OX
Development in Rehau and Eltersdorf
7
Triptis
Development in Rehau and Eltersdorf
8
Velen
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