
JakoÊç, na którà Ci´ staç  
– dzi´ki oknom z systemu profili 

REHAU





Inwestorzy indywidualni, jak
i instytucjonalni oczekujà od okien 
nowoczesnych rozwiàzaƒ
technologicznych, ∏àczàcych si´
z korzyÊciami ekonomicznymi.
W przypadku okien z profili 
REHAU-Basic-Design obydwa te
aspekty idà ze sobà w parze. 
Dlatego Twoja decyzja wyboru
okien z profili REHAU-Basic-Design
jest w du˝ym stopniu u∏atwiona:

Nowoczesne wzornictwo
Atrakcyjny wyglàd, g∏adkie
powierzchnie zewn´trzne
i ∏agodne kontury sprawiajà, i˝
stosujàc okna z profili REHAU-
-Basic-Design uzyskujemy efekt
wizualnej harmonii z ka˝dym
budynkiem. 
SzczelnoÊç
Dwie uszczelki doskonale chronià
przed przeciàgami, kurzem
i wodà, zapewniajàc przyjemny
klimat w pomieszczeniu.

Komfort obs∏ugi
Okna z profili REHAU-Basic-Design
dajà si´ bardzo ∏atwo otwieraç
i zamykaç. 
Ochrona przed w∏amaniami
Konstrukcja profili okiennych 
REHAU umo˝liwia zastosowanie
specjalnych wzmocnionych 
elementów okuç oraz innych 
rozwiàzaƒ zapobiegajàcych
w∏amaniom. 
Ochrona przed ha∏asem
Dzi´ki oknom z profili REHAU- 
-Basic-Design mo˝esz do woli
rozkoszowaç si´ ciszà. 
Zastosowanie odpowiednich szyb
zespolonych pozwala na uzyskanie
optymalnych wartoÊci klasy
akustycznej (np. Rw=40 dB). 
¸atwe w czyszczeniu
G∏adkie powierzchnie zewn´trzne
i ukoÊny wràb szyby u∏atwiajà 
czyszczenie okien. 
Wentylacja
A˝eby zapewniç przyjemny klimat
wn´trza budynku i zapobiec 
zawilgoceniu, firma REHAU oferuje
optymalny program wentylacji 
szczelinowej. 
IzolacyjnoÊç termiczna
Dzi´ki trzem komorom izolacyjnym
uzyskujemy korzystne parametry
izolacyjnoÊci termicznej. 
Trwa∏oÊç
Do produkcji profili z systemu 
REHAU-Basic-Design zastosowano
znane ze swoich w∏aÊciwoÊci
i sprawdzone w technice okiennej
tworzywo RAU-PVC. 

Jak budowaç ekonomicznie
przy zachowaniu 
najwy˝szej jakoÊci?

NowoÊç

skrzyd∏o zaokràglone

skrzyd∏o Z 60



Mistrzowska jakoÊç okien 
z systemu profili REHAU 

Ponad 40-letnie doÊwiadczenie
ugruntowa∏o wiodàcà pozycj´ firmy
REHAU wÊród producentów
systemów profili okiennych.
Konsekwentna, nastawiona na
nowoczesnoÊç polityka badawczo-
-rozwojowa sprawi∏a, i˝ profile
REHAU stanowià po∏àczenie
najnowszych rozwiàzaƒ w technice
okiennej i jakoÊci, której mo˝na
zaufaç. 

Okna z profili REHAU-Basic-Design
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 okien z profili
REHAU-Basic-Design
oczekujà doradcy, którzy
udzielà wyczerpujàcych
odpowiedzi i przedstawià
Paƒstwu szczegó∏owà ofert´.
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