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Eleganckie pod ka˝dym wzgl´dem
- drzwi z profili REHAU
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Perfekcyjne w najdrobniejszych
szczegó∏ach - drzwi zewn´trzne
z profili REHAU-Brillant-Design.
Nowoczesne wzornictwo:
Zaokràglone kraw´dzie profili i 20°
skosy nadajà drzwiom zewn´trznym
nowoczesny i profesjonalny wyglàd.
SzczelnoÊç: Zastosowane
uszczelki doskonale chronià
przed przeciàgami, kurzem i wodà,
zapewniajàc przyjemny klimat
w pomieszczeniu.
Ochrona przed w∏amaniami:
Konstrukcja profili drzwiowych
REHAU umo˝liwia zastosowanie
zamków z ryglowaniem wielopunktowym oraz specjalnych
wzmocnionych elementów okuç.
Ochrona przed ha∏asem:
Dzi´ki drzwiom z systemu profili
REHAU-Brillant-Design mo˝esz
do woli rozkoszowaç si´ ciszà.
Twój dom pozostanie oazà spokoju
nawet wtedy, gdy na zewnàtrz
gwar i harmider.
¸atwe w czyszczeniu:
G∏adkie powierzchnie zewn´trzne
u∏atwiajà czyszczenie drzwi z profili
REHAU-Brillant-Design.
Trwa∏oÊç:
Do produkcji profili z systemu
REHAU-Brillant-Design zastosowano
znane ze swoich w∏aÊciwoÊci
i sprawdzone w technice okiennej
tworzywo RAU-PVC.

W Twoim domu potrzebujesz

promieniowanie UV, posiada

drzwi wejÊciowych idealnie

doskona∏e parametry termoizo-

dopasowanych do zewn´trzne-

lacyjne i izolacji akustycznej.

go wizerunku budynku.

A wszystko po to, ˝ebyÊ móg∏

W Twoim domu nie wchodzà

cieszyç si´ Twoimi drzwiami

w gr´ ˝adne kompromisy,

zewn´trznymi przez d∏ugie

jeÊli chodzi o estetyk´

lata.

Wraz z doskona∏ym wyglàdem system
profili drzwiowych REHAU-Brillant
- Design zapewni Twoim drzwiom
zewn´trznym perfekcyjny profil.
■ G∏adkie, ∏atwe w czyszczeniu
powierzchnie zewn´trzne profili
oraz 20° skosy nadajà drzwiom
z profili REHAU-Brillant-Design
szlachetny charakter.
■ Klasyczne lub nowoczesne bia∏e, kolorowe lub drewnopodobne, okleinowane lub
z lakierowanà nak∏adkà
aluminiowà; dzi´ki tym
mo˝liwoÊciom mo˝emy bez trudu
zrealizowaç Twoje ˝yczenia
kolorystyczne.

i bezpieczeƒstwo.
W Twoim domu wymagasz
doskona∏ej ochrony przed
deszczem, wiatrem i ha∏asem.

Drzwi zewn´trzne z profili
REHAU-Brillant-Design
wykonane sà z opracowanego
przez firm´ REHAU tworzywa
RAU-PVC. Ten wysokogatunkowy materia∏ jest szczególnie

system profili drzwiowych REHAU-Brilant-Design

■ Czterokomorowa budowa
profili, wykorzystujàca izolacyjne
w∏aÊciwoÊci powietrza oraz
70-milimetrowa szerokoÊç
profili gwarantujà najlepsze
parametry termoizolacyjne
i doskona∏à izolacyjnoÊç
akustycznà.
■ Zbrojenia stalowe, po∏àczone przy
pomocy zgrzewalnych ∏àczników
naro˝nikowych, tworzà jednà,
niezwykle sztywnà ram´
skrzyd∏a drzwiowego. Du˝a
komora zbrojeniowa umo˝liwia
stosowanie wzmocnieƒ stalowych
o najlepszych w∏aÊciwoÊciach
statycznych, umo˝liwiajàc
realizacj´ wi´kszych elementów.

odporny na dzia∏anie czynników atmosferycznych oraz

Polecamy tak˝e wype∏nienia
drzwiowe REHAU.

system profili drzwiowych REHAU-Brilant-Design
z nak∏adkà aluminiowà

■ Opatentowany kszta∏t wpustu
okucia umo˝liwia stosowanie
zamków listwowych o szerokoÊci
listwy od 16 do 24 milimetrów.
Dzi´ki temu mo˝na stosowaç
zamki o podwy˝szonym
stopniu zabezpieczenia
antyw∏amaniowego.

799.720

12/18/01

9:40 AM

Page 2

Mistrzowska jakoÊç drzwi
z systemu profili REHAU

Rozkoszuj si´ ciszà

Ekstraklasa wÊród drzwi zewn´trznych
- drzwi z profili REHAU
Ponad 40-letnie doÊwiadczenie
ugruntowa∏o wiodàcà pozycj´ firmy
REHAU wÊród producentów
systemów profili drzwiowych.
Konsekwentna, nastawiona na
nowoczesnoÊç polityka badawczorozwojowa sprawi∏a, i˝ profile
REHAU stanowià po∏àczenie
najnowszych rozwiàzaƒ
technologicznych i jakoÊci, której
mo˝na zaufaç.

Drzwi z profili REHAU-BrillantDesign sà doskonale dostosowane
do wymagaƒ klienta. Zamówienia
realizujà kwalifikowane zak∏ady
produkcyjne. Nadrz´dna zasada
najwy˝szej jakoÊci obowiàzuje tak˝e
przy monta˝u, który wykonywany
jest przez wyszkolonych
i wspomaganych najnowszà
technikà pracowników.

Za∏o˝eniem podstawowym jest
kompleksowe i fachowe
doradztwo, poczynajàc od
planowania kszta∏tu i kolorystyki,
poprzez bezpieczeƒstwo,
izolacyjnoÊç termicznà
i akustycznà, a˝ po ostateczny
monta˝ i serwis.
W najbli˝szym punkcie
sprzeda˝y drzwi z profili
REHAU-Brillant-Design
oczekujà doradcy, którzy
udzielà wyczerpujàcych
odpowiedzi i przedstawià
Paƒstwu szczegó∏owà ofert´.

Poczuj ciep∏o domowego ogniska

Wyje˝d˝aj bez obaw

NowoÊç!
Miej czas dla siebie
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