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CALITATE {I ECONOMIE
FERESTRE DIN PROFILE REHAU EURO-DESIGN 60

Camerele existente la interior [i la
exterior ofer` o bun` izolare fonic`
[i termic`.

Trei camere cu adâncimea de 60 mm.

Ferestrele reprezint` o investi]ie pentru o via]`: atunci când renova]i sau construi]i ceva nou, trebuie
s` lua]i o decizie important`. Dac` aprecia]i calitatea sigur` [i economia, ferestrele din profile
REHAU Euro-Design 60 reprezint` decizia corect`.
Solu]ia economic` pentru preten]ii ridicate
Cu suprafa]a neted` [i înclina]iile elegante de 45°, ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 confer`
un aspect estetic fiec`rei case. Dou` rânduri de etan[`ri împiedic` p`trunderea curentului, a prafului [i
a apei, men]inând un climat pl`cut în locuin]`. Construite pe baza principiului cu trei camere cu o adâncime
constructiv` de 60 mm, solu]iile REHAU cu ferestre din profile Euro-Design 60 [i calitatea sigur` a acestora
conving [i din punct de vedere economic. Bineîn]eles, Euro-Design 60 respect` toate cerin]ele noilor norme
de economisire a energiei EnEV.
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Aceasta este emblema calit`]ii REHAU.

Toate avantajele pe scurt
Sistemul de profile pentru ferestre REHAU Euro-Design 60
Izolare termic`

Valoarea Uf : 1,6 W/m2 K

Adâncime constructiv`

60 mm / garnitur` de contact

Suprafa]`

de înalt` calitate, neted`, u[or de între]inut

Izolare fonic`

pân` la clasa de protec]ie fonic` 4

ideale pentru cl`diri vechi [i noi
recomandate pentru construc]ia de obiecte
Designul excep]ional [i înalta calitate
sunt emblemele REHAU.

utilizare pentru ferestre [i u[i de balcon

DURAT~ LUNG~ DE VIA}~
O NOU~ BUCURIE ÎN FIECARE ZI

Durata lung` de via]` [i stabilitatea
caracteristicilor sunt asigurate de modul
de prelucrare a materialelor.

Durat` lung` de via]`, calitate stabil` [i u[urin]` la între]inere
Ferestrele dumneavoastr` trebuie s` v` bucure timp îndelungat [i s` nu v` dea mult de lucru. De aceea
ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 sunt executate numai la un nivel ridicat de calitate. Astfel ele î[i
men]in caracteristicile, iar datorit` suprafe]elor netede sunt [i u[or de între]inut.
Ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 se realizeaz` numai din materiale de foarte bun` calitate [i sunt
executate cu maxim` aten]ie. Materialul RAU-PVC este deosebit de rezistent la intemperii [i u[or de între]inut
[i contribuie pe termen lung la men]inerea [i cre[terea valorii casei dumneavoastr`. Datorit` suprafe]elor
netede [i înclin`rii elementelor din alc`tuirea ramelor, ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 se
murd`resc mai greu [i pot fi cur`]ate foarte u[or cu ap` cu pu]in detergent [i o cârp` moale.

Fal]ul oblic mascat din ram` permite
o cur`]are u[oar`.

FORME {I CULORI
ADAPTATE STILULUI CL~DIRII DUMNEAVOASTR~

De la discret la neobi[nuit
În ceea ce prive[te culoarea, ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 sunt de o mare
diversitate, la fel ca [i în privin]a formei. Pe lâng` clasicul alb, sunt disponibile prin vopsire
aproape toate culorile RAL.

Vopsire: disponibil` în aproape toate
culorile paletei RAL.

Forme elegante pentru design preten]ios
Ferestre dreptunghiulare [i rotunjite: ferestrele
din profile REHAU Euro-Design 60 v` ofer` variante
de forme [i detalii adaptate la diferitele posibilit`]i
arhitecturale. Ferestrele cu [prosuri subliniaz` stilul
casei dumneavoastr` [i creaz` imagini
impresionante.

Prin înclina]iile suprafe]elor profilelor la 15°,
ferestrele ob]in o estetic` deosebit`.
Pentru a asigura în cel mai înalt grad adaptabilitatea
la diversele cerin]e individuale, canaturile ferestrelor
sunt disponibile \n varianta rotunjit` sau cu
suprafe]e suprapuse. Pute]i fi siguri c` ferestrele
dumneavoastr` vor da accente stilistice ambian]ei
spa]iului de locuit, încadrându-se în acela[i timp
armonios în arhitectura general` a casei. Bineîn]eles,
în acela[i timp protec]ia termic` este asigurat`.

Canat design cu suprafe]e suprapuse

Combina]iile cu canaturi rotunjite din cadrul
solu]iilor REHAU Euro-Design 60 realizeaz` imagini
de ansamblu impresionante, f`r` egal. Cu ajutorul
acestui sistem de ferestre nici o dorin]` nu
r`mâne neîndeplinit`.

Canat design rotund

SISTEME DE RULOURI
PROTEC}IE ÎMPOTRIVA SOARELUI {I A INSECTELOR

Protec]ie împotriva soarelui prea intens, a
privirilor curioase [i a vizitelor nedorite,
cu ajutorul sistemului Comfort-Design Plus
Combina]iile de ferestre cu rulouri v` ofer` o serie
întreag` de avantaje agreabile: de la protec]ia
eficient` împotriva luminii [i a privirilor din exterior,
pân` la optimizarea protec]iei antiefrac]ie [i a izol`rii
termice. Sunt disponibile diferite variante de
construc]ie clasice, de culoare alb` sau cu elemente

decorative din lemn, variante cu ac]ionare cu motor
sau cu manivel`, iar la cerere pot fi dotate [i cu plas`
de protec]ie contra insectelor.
Lamelele au o microperforare special` care permite
p`trunderea pl`cut` a luminii în pozi]ia pu]in deschis
[i împiedic` în acela[i timp intrarea insectelor.

Combina]ia ideal`: ferestre din profile
REHAU Euro-Design 60 [i rulouri
REHAU Comfort-Design Plus.

Microperfora]iile lamelelor permit
p`trunderea unei lumini slabe [i sunt
o barier` în calea insectelor.

Microperforarea original` a lamelelor, conceput` în mod special,
asigur` p`trunderea luminii în mod pl`cut.

Protec]ie elegant` împotriva luminii, c`ldurii [i privirilor
curioase: REHAU Comfort-Design Plus.

IZOLARE FONIC~
ADAPTAT~ INDIVIDUAL

Pentru ca nimic s` nu v` tulbure lini[tea
Chiar [i atunci când afar` este zgomot puternic,
ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 au grij`
ca \n locuin]a dumneavoastr` s` fie o lini[te pl`cut`,
mai ales când în imediata dumneavoastr`
vecin`tate se g`sesc surse de zgomot puternice.
Pentru astfel de locuri, expuse unor solicit`ri

Clasa de
protec]ie
fonic`

Densitatea traficului

strad` zon` reziden]ial`,
cu 1500 vehicule/zi
strad` zon` reziden]ial`,
cu 1500 vehicule/zi
[osea na]ional` cu
30000 vehicule/zi
[osea na]ional` cu
30000 vehicule/zi
* Nivelul de zgomot pe care îl izoleaz` fereastra

fonice deosebite, ferestrele din profile
REHAU Euro-Design 60 pot fi adaptate individual
la cerin]ele dumneavoastr` specifice, asigurând o
protec]ie care poate merge pân` la clasa 4. Astfel
confortul dumneavoastr` este asigurat chiar [i în
cazul în care zgomotul exterior este extrem de ridicat.

Distan]a de la cas`
la axul drumului

Coeficientul de protec]ie
fonic`* al ferestrei
recomandat

30-12 m

28-29 dB

12-5 m

30-34 dB

150-80 m

35-39 dB

80-30 m

40-44 dB

Realizabil cu
profile REHAU
Euro-Design 60

AERISIRE {I PROTEC}IE ÎMPOTRIVA UMEZELII
AIR COMFORT - SISTEMUL INTELIGENT DE AERISIRE

Un sistem inovator cu performan]` conving`toare
Pentru a se evita p`trunderea umidit`]ii, care favorizeaz` formarea igrasiei, sistemul REHAU AirComfort
controleaz` intrarea aerului proasp`t prin ferestre în func]ie de presiunea vântului. Prin aceast` solu]ie
original` se reduce substan]ial riscul de deteriorare a cl`dirii din cauza umidit`]ii. La cre[terea presiunii
vântului, mecanismul reac]ioneaz` în mod sensibil [i se închide automat. Astfel camera se aerise[te în mod
pl`cut iar curentul este evitat. Sistemul flexibil func]ioneaz` mecanic, nu necesit` alimentare cu curent
electric [i este foarte economic. Se instaleaz` f`r` [uruburi [i g`urire [i poate fi montat cu u[urin]` [i
ulterior. Solu]ia inovatoare se preteaz` utiliz`rii atât la construc]ii noi, cât [i la cl`diri renovate.

Aer spre interior

Pozi]ia de aerisire în caz de presiune
normal` a aerului.

Paradoxul hidrodinamic al lui Bernoulli
Obiectele care sunt expuse unui curent de aer
sunt atrase în acesta, nu împinse de c`tre acesta,
cum s-ar crede. Acest efect se folose[te
în sistemul REHAU AirComfort, în sensul c`
aripioara de etan[are se ridic` atunci când
presiunea vântului cre[te [i se închide
în mod sigur.

La cre[terea presiunii vântului sistemul
REHAU AirComfort se închide automat,
pe baza principiului lui Bernoulli.
Aer din exterior

FERESTRELE DIN PROFILE REHAU EURO-DESIGN 60
PENTRU O SATISFAC}IE ÎNDELUNGAT~ ACAS~

Experien]a asigur` calitatea
De peste patru decenii REHAU dezvolt` [i produce sisteme de profile
pentru ferestre [i fa]ade, u[i [i sisteme de rulouri. Gândirea inovatoare,
func]ionalitatea practic` [i calitatea tradi]ional` ridicat` a produselor
sunt caracteristici care ne reprezint`.
Pentru aceasta exper]ii de la REHAU folosesc cuno[tin]e valoroase
din domeniul construc]iilor, domeniu în care întreprinderea opereaz`
cu succes, de mul]i ani, pe plan mondial.
Aceste sinergii, precum [i strânsul parteneriat cu produc`torii de
ferestre [i cu numero[ii colaboratori preg`ti]i la Academia REHAU au
f`cut ca REHAU s` devin` lider în produc]ia de sisteme de profile
pentru ferestre [i fa]ade, u[i [i sisteme de rulouri.
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Biroul de Vânz`ri Bucure[ti

Biroul de Vânz`ri Cluj-Napoca
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Str. Izvoare nr. 52
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077180 Tunari, jud. Ilfov

407035 Apahida, jud. Cluj
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900225 Constan]a, jud. Constan]a

Str. Chimi[tilor nr. 2

Tel: (004) 021 266 51 80

Tel: (004) 0264 415 211
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Tel: (004) 0744 681 549

300571 Timi[oara, jud. Timi[
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Miz`m pe competen]`
REHAU colaboreaz` numai cu produc`tori de ferestre cu experien]`.
Aici întâlni]i cei mai buni profesioni[ti [i primi]i consultan]` de
specialitate chiar [i în cazul unor construc]ii cu arhitectur` deosebit`,
indiferent c` este vorba de construirea unei case noi sau de renov`ri,
de la aspecte legate de forma ferestrelor, trecând prin caracteristicile
func]ionale, cum sunt izolarea termic` [i protec]ia antifonic`, [i pân` la
protec]ia antiefrac]ie. Ferestrele dumneavoastr` vor fi executate, livrate
[i montate exact a[a cum le dori]i. Chiar [i dup` montare, firma
produc`toare de ferestre se va ocupa cu pl`cere de dumneavoastr`
[i în continuare.

