CONSULTAN}~ COMPETENT~

CALITATE DOVEDIT~

SPECIALI{TII |N FERESTRE DIN APROPIEREA
DUMNEAVOASTR~

FERESTRE DIN SISTEME DE PROFILE REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Dac` în ciuda tuturor m`surilor de precau]ie apar
probleme \n func]ionarea ferestrei, furnizorul de
ferestre calificat REHAU v` asigur` consultan]` de
specialitate.

Ne baz`m pe competen]`
REHAU colaboreaz` cu întreprinderi calificate de specialitate în domeniul ferestrelor, ai c`ror angaja]i au fost instrui]i în cadrul ACADEMIEI
REHAU. Aici sunte]i pe mâini bune [i sunte]i consilia]i de speciali[ti:
la construirea unei case noi precum [i în cazul renov`rii – de la forma
individual`, termoizola]ie [i fonoizola]ie [i pân` la protec]ia antiefrac]ie. Ferestrele Dumneavoastr` vor fi executate, livrate [i montate
conform dorin]elor Dumneavoastr`. Chiar [i dup` montare, firma v`
consiliaz` cu pl`cere mai departe.

Experien]a aduce calitate
De peste patru decenii REHAU dezvolt` [i produce sisteme de profile
pentru ferestre, fa]ade [i u[i. Gândim inovator, înv`]`m din practic` [i
îndeplinim exigen]ele tradi]ionale de calitate. Exper]ii no[tri folosesc
cuno[tin]e importante din domeniul tehnologiei cl`dirilor [i a construc]iilor subterane [i supraterane, sectoare în care au asigurat succesul
companiei o lung` perioad` de timp. Aceste sinergii [i parteneriatul
strâns cu firmele din domeniul ferestrelor [i cu numero[ii angaja]i
instrui]i la ACADEMIA REHAU recomand` REHAU drept unul dintre liderii produc`torilor de sistemele de profi le pentru ferestre, fa]ade [i u[i.

ÎNTRE}INEREA {I |NGRIJIREA CORESPUNZ~TOARE
Observa]ie:
Deterior`ri ale suprafe]elor cauzate în mod
inten]ionat sau din cauza unei între]ineri
necorespunz`toare nu sunt acoperite de
garan]ie.
Este vorba în special de urmele dure,
respectiv greu de îndep`rtat de murd`rie,
defecte ale suprafe]elor cauzate de
utilizarea unor agen]i agresivi sau abrazivi
de cur`]are. Nici aceste situa]ii nu sunt
acoperite de garan]ie. Pentru între]inerea
ferestrelor, utiliza]i exclusiv agen]ii de
cur`]are recomanda]i.

PENTRU MEN}INEREA VALORII FERESTRELOR DUMNEAVOASTR~ DIN
PROFILE REHAU
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Industrie

FERESTRE CU O DURAT~ LUNG~ DE VIA}~
CALITATE PREMIUM DE LA REHAU

Ferestrele din profile REHAU se
caracterizeaz` printr-un nivel ridicat de
calitate, standarde tehnologice moderne,
manevrare practic` [i o între]inere foarte
u[oar` datorit` suprafe]ei netede.

DESIGN DE
FERESTRE
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Ferestrele din profile REHAU – cu calit`]i recunoscute [i dovedite:
– Design complex în materie de form` [i culoare
– U[or de cur`]at [i de între]inut datorit` suprafe]elor de înalt` calitate a profilelor
– Deosebit de rezistente la intemperii
– Valoare men]inut` pe termen lung
– Izolare fonic` individual`
– Izolare termic` perfect adaptat`
– Protec]ie antiefrac]ie

În aceast` bro[ur` ve]i g`si recomand`ri [i informa]ii importante cu privire la modul adecvat de cur`]are, între]inere [i manevrare a ferestrelor dumneavoastr` din profile REHAU.
În plus, tot aici pute]i g`si inform]ii privind aerisirea
corespunz`toare a locuin]ei pentru asigurarea unei
atmosfere pl`cute în interior.

Le-a]i v`zut deja?
Gama perfect` de componente perfect adaptate ferestrelor dumneavoastr` din sisteme de profile REHAU
Speciali[tii no[tri v` pot oferi mai multe informa]ii
referitoare la sistemele pentru:
– U[i exterioare
– U[i culisante cu ridicare în plan paralel
– Obloane
– Sere din profile REHAU
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ÎNTRE}INERE SIMPL~
RECOMAND~RI PRIVIND MODUL DE CUR~}ARE

Care este primul pas?
Îndep`rta]i folia de protec]ie imediat dup`
montarea ferestrelor.

Care este modul de între]inere regulat` a
ramei?
Urmele de murd`rie provocate de praf sau de ploaie
pot fi îndep`rtate în mod simplu, utilizând un detergent uzual pentru gospod`rie sau detergentul pentru
între]inere REHAU* [i o lavet` moale.
Care este modul de între]inere regulat` a
geamului?
Geamurile trebuie s` fie cur`]ate cu ap` curat`, cald`
[i o lavet` adecvat` pentru geamuri.
Recomand`ri:
– Nu utiliza]i agen]i de îngrijire sau cur`]are agresivi sau abrazivi ce con]in solven]i sau alte substan]e identice, ca de exemplu diluan]i pe baz` de
r`[in` sintetic`, aceton` etc.
– Nu utiliza]i praf de cur`]at
– Nu utiliza]i obiecte dure precum [pacluri, perii
din sârm`, bure]i abrazivi etc.
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Ce trebuie avut în vedere la îndep`rtarea
straturilor speciale de murd`rie?
Impurit`]ile existente în atmosfer` (de exemplu
rugin`, praf industrial, calamin`), de exemplu în
apropierea zonelor industriale [i a g`rilor pot determina formarea unor depuneri greu de îndep`rtat.
Pentru a evita astfel de depuneri [i pentru a proteja
suprafe]ele, se recomand` cur`]area periodic` a
acestora cu detergentul special pentru între]inere
REHAU*.

* Detergentul pentru între]inere REHAU este disponibil pentru:
– profile albe/vopsite
– profile ca[erate

Recomandarea noastr`:
Pentru între]inerea corespunz`toare a
ferestrelor, utiliza]i detergentul pentru
între]inere REHAU.
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ÎNTRE}INERE CORESPUNZ~TOARE
MEN}INEREA ÎN TIMP A VALORII FERESTRELOR

Care este modul de între]inere regulat` a
pieselor de feronerie?
Cel pu]in o dat` pe an, se recomand`
lubrifierea pieselor mobile de feronerie cu
o pic`tur` de ulei pentru a permite ferestrelor dumneavoastr` s` se deschid` [i s`
se închid` [i pe viitor f`r` probleme.
Recomandare
Pentru a evita apari]ia unor probleme de
lung` durat`, se recomand` verificarea
de c`tre furnizorul ferestrelor REHAU,
a pozi]iei ferme a pieselor de feronerie
ale ferestrelor, precum [i mobilitatea [i
manevrabilitatea acestora.
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Care este modul de între]inere regulat` a
garniturilor?
Cur`]a]i garniturile cu ap` curat` [i lubrifia]i-le
periodic cu un creion cu silicon.
Pentru între]inerea [i repararea ferestrelor
dumneavoastr` se recomand` utilizarea
urm`toarelor produse:
– Agen]i obi[nui]i de cur`]are pentru între]inerea
regulat` a geamurilor [i ramelor, înc` de la apari]ia primelor urme de murd`rie

– Lavete adecvate pentru geamuri, pentru ob]inerea
unor suprafe]e din sticl` perfect curate
– Detergent pentru între]inere REHAU pentru cur`]area [i între]inerea profesional` a ramelor, în
special pentru îndep`rtarea urmelor pronun]ate de
murd`rie, produse de impurit`]ile din atmosfer` –
disponibil în comer]ul de specialitate
– Ulei pentru piesele de feronerie
– Lavete moi pentru men]inerea unui aspect pl`cut,
str`lucitor al suprafe]elor profilelor REHAU
– Creion cu silicon pentru lubrifierea garniturilor,
disponibil în comer]ul de specialitate
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UN CLIMAT PL~CUT
S~N~TATE {I CONFORT

Ferestrele [i u[ile moderne se închid foarte etan[ [i
contribuie la economisirea unei cantit`]i semnificative
de energie termic`.
Datorit` materialelor de construc]ie [i tehnologiilor
moderne utilizate în prezent, structura cl`dirii contribuie, de asemenea, în mod semnificativ la asigurarea
unei circula]ii corespunz`toare a aerului.
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Având în vedere acest grad ridicat de etan[eitate, se
recomand` aerisirea regulat` a înc`perilor. Printr-un
schimb continuu de aer, umiditatea de la nivelul
înc`perii atinge valori optime, ceea ce previne apari]ia mucegaiului, a defectelor de structur` [i deteriorarea climatului din locuin]`.

În interiorul locuin]ei se formeaz` permanent vapori de ap`.
Urm`toarele cantit`]i pot fi utilizate ca puncte de plecare:
Pe parcursul unei zile, într-o gospod`rie
format` din 4 persoane, în aerul din
locuin]` este produs` o cantitate de
aproximativ 10 litri de ap` sub form` de
vapori.
De aceea:
Aerisi]i permanent înc`perile [i înlocui]i aerul umed cu aer din exterior proasp`t,
uscat.
Respira]ia uman`
1- 2 litri pe zi de persoan`

G`tit (într-o gospod`rie de pân` la 4 persoane)
1- 2 litri pe zi

Usc`tor rufe
1,5- 2,5 litri pe zi

Plante ornamentale [i ghivece
0,5 - 2 litri pe zi

Du[ [i baie
0,5- 1 litru pe zi de persoan`

Ce se poate întâmpla în cazul unei aerisiri
insuficiente?
– Cre[te nivelul de umiditate din înc`peri
- Se umeze[te zid`ria
- Apar defecte la nivelul structurii construc]iei
- Se formeaz` mucegai
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AERISIRE EFICIENT~

MANEVRARE CORESPUNZ~TOARE

OBSERVA}II IMPORTANTE

REDUCEREA LA MINIM A PIERDERILOR DE ENERGIE

FUNC}II {I MANEVRARE

RECOMAND~RI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A FERESTRELOR

Aerisire permanent`:
În cazul acestei metode de aerisire, fereastra este rabatat`, fapt care asigur` un nivel redus de aer infiltrat
[i automat prelungirea perioadei în care fereastra
r`mâne deschis`.
Aerisire prin curen]i de aer:
Prin deschiderea simultan` a tuturor ferestrelor [i u[ilor se formeaz` curen]i de aer care
reîmprosp`teaz` aerul din locuin]` în doar dou` pân`
la patru minute. În acest interval de timp, elementele
de construc]ie nu se r`cesc. Un mod eficient de
aerisire, care reduce la minim pierderile de energie
[i costurile de înc`lzire.

De ce este atât de important` aerisirea regulat` a
înc`perilor?
– Reglarea nivelului de umiditate [i a temperaturii
din înc`pere.
– Împrosp`tarea aerului din interior cu aer proasp`t
din exterior
– Evitarea form`rii de condens [i mucegai
– Premiza unui mediu ambiant s`n`tos [i a unor
condi]ii pl`cute de via]`

Deschidere oscilobatant`

Fereastr` rabatat`
Mânerul se afl` în pozi]ie
vertical` sus

Ce este de f`cut în cazul
unei manevr`ri
necorespunz`toare?

Deschidere
în plan vertical

Fereastr` deschis`
Mânerul se afl` în
pozi]ie orizontal`

Fereastr` închis`
Mânerul se afl` în pozi]ie vertical` jos

Evitarea accidentelor
produse prin prindere
Exist` pericolul producerii de
accidente prin prindere în sec]iunea dintre canat [i ram`.
Atunci când fereastra este
deschis`, exist` pericolul de
accidentare cauzat` de rafalele
de vânt.
În cazul unor rafale de vânt puternice, bloca]i fereastra.

Dac` mânerul este
adus în pozi]ia de
rabatare înc` din
momentul în care fereastra este deschis`,
canatul se desprinde
din sistemul de
prindere. În acest caz,
ac]iona]i dup` cum
urmeaz`:

Deschidere în
plan orizontal

Evitarea accidentelor prin
c`dere
În special în cazul familiilor cu
copii, nu l`sa]i niciodat` ferestrele
deschise f`r` a le supraveghea în
permanen]`.

Deschidere batant`
Fereastr` deschis`
Mânerul se afl` în
pozi]ie orizontal`

Aerisire de durat`

Fereastr` închis`
Mânerul se afl` în pozi]ie vertical` jos

1. Men]ine]i mânerul
ferestrei în pozi]ia de
rabatare.
Deschidere în
plan orizontal

2. Ap`sa]i complet
canatul la nivelul
ramei.

Deschidere în plan vertical
Fie: Fereastr` rabatat`
Mânerul se afl` în pozi]ie vertical` sus

Sau:
Fereastr` rabatat`
Mânerul se afl` în
pozi]ie orizontal`
Aerisire prin curen]i de aer
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Fereastr` închis`
Mânerul se afl` în pozi]ie vertical` jos

Evitarea suprasolicit`rilor
Nu utiliza]i canatul ferestrei ca
umera[ sau suport pentru diferite
obiecte.

3. Roti]i mânerul cu
180° în jos în pozi]ia de blocare.
4. Acum pute]i manevra din nou fereastra
în condi]ii normale.
Deschidere
în plan vertical
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Experien]a aduce calitate
De peste patru decenii REHAU dezvolt` [i produce sisteme de profile
pentru ferestre, fa]ade [i u[i. Gândim inovator, înv`]`m din practic` [i
îndeplinim exigen]ele tradi]ionale de calitate. Exper]ii no[tri folosesc
cuno[tin]e importante din domeniul tehnologiei cl`dirilor [i a construc]iilor subterane [i supraterane, sectoare în care au asigurat succesul
companiei o lung` perioad` de timp. Aceste sinergii [i parteneriatul
strâns cu firmele din domeniul ferestrelor [i cu numero[ii angaja]i
instrui]i la ACADEMIA REHAU recomand` REHAU drept unul dintre liderii produc`torilor de sistemele de profi le pentru ferestre, fa]ade [i u[i.
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Ne baz`m pe competen]`
REHAU colaboreaz` cu întreprinderi calificate de specialitate în domeniul ferestrelor, ai c`ror angaja]i au fost instrui]i în cadrul ACADEMIEI
REHAU. Aici sunte]i pe mâini bune [i sunte]i consilia]i de speciali[ti:
la construirea unei case noi precum [i în cazul renov`rii – de la forma
individual`, termoizola]ie [i fonoizola]ie [i pân` la protec]ia antiefrac]ie. Ferestrele Dumneavoastr` vor fi executate, livrate [i montate
conform dorin]elor Dumneavoastr`. Chiar [i dup` montare, firma v`
consiliaz` cu pl`cere mai departe.

