
Systemy okienne i fasadowe REHAU 
– ró˝norodne rozwiàzania 

dla architektów i projektantów 



Bogactwo rozwiàzaƒ dzi´ki systemom REHAU
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O rzeczywistej wartoÊci 

systemu profili okiennych lub

fasadowych Êwiadczy jakoÊç

wykonywanych z niego ele-

mentów oraz oferowane przez

system mo˝liwoÊci realizacji

idei i ˝yczeƒ projektantów 

i inwestorów.
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Systemy profili okiennych 

i fasadowych REHAU zapew-

niajà d∏ugotrwa∏à jakoÊç 

i szerokie mo˝liwoÊci

kszta∏towania rodzaju, 

sposobu otwierania, stylu,

kszta∏tu i koloru okna.

Mo˝liwe sà najprzeró˝niejsze
kszta∏ty oraz rodzaje okien i drzwi:

■ okna prostokàtne
■ okna ukoÊne, ∏ukowe i okràg∏e
■ okna jednoskrzyd∏owe
■ okna dwuskrzyd∏owe ze

s∏upkiem sta∏ym
■ okna dwuskrzyd∏owe 

ze s∏upkiem ruchomym
■ wieloskrzyd∏owe okna i drzwi

balkonowe ze s∏upkiem 
i poprzeczkà

Rozwiàzania zaspokajajàce indywidualny 
gust inwestorów

■ okna ze szczeblinami
■ drzwi zewn´trzne otwierane 

do wewnàtrz i na zewnàtrz
■ drzwi podnoÊno-przesuwne

i harmonijkowe

Ró˝ne mogà byç sposoby ich
otwierania:

■ okna i drzwi uchylno-rozwierne
■ okna i drzwi rozwierne
■ okna uchylne i odchylne
■ okna obrotowe
■ oszklenia sta∏e

szczeblina dzielàca
szyb´

szczeblina wewnàtrz
szyby zespolonej

szczeblina dzielàca
szyb´

szczeblina naklejana
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Indywidualne wzornictwo 
– mieszkaj kolorowo!

9

Okleinowanie

W specjalnym procesie technolo-
gicznym okleinuje si´ profile folià
ozdobnà.

Nak∏adki aluminiowe 
REHAU-Alu-Top

Nak∏adki aluminiowe umo˝liwiajà
wykorzystanie profili okiennych 
z PVC tak˝e w fasadach aluminio-
wych. Nak∏adki aluminiowe do
okien z profili REHAU mo˝na elok-
salowaç oraz malowaç proszkowo.

Lakierowanie

System lakierowania REHAU-Acryl II
pozwala lakierowaç profile w niemal
wszystkich kolorach z palety RAL
oraz wybranych kolorach NCS.
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PrzemyÊlana technologia systemów REHAU
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Systemy profili REHAU 

to innowacyjne rozwiàzania

pod wzgl´dem izolacyjnoÊci

termicznej, akustycznej oraz

ochrony przed w∏amaniami.

Tworzywo RAU-PVC jest 

przyjazne dla Êrodowiska 

i ekonomiczne w zastosowaniu.
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IzolacyjnoÊç
termiczna
zgodna 
z Twoimi 
oczekiwaniami

Energooszcz´dnoÊç naszym 
priorytetem

Systemy profili REHAU do budowy
okien o skutecznej izolacji cieplnej:

■ wielokomorowa budowa profili,
wykorzystujàca powietrze jako
izolator

■ uszczelki w ró˝nych p∏asz-
czyznach, aby zapobiegaç 
przeciàgom

■ nowoczesne szk∏o zespolone,
aby zapewniç doskona∏à 
izolacyjnoÊç cieplnà

Dzi´ki systemom profili okien-

nych REHAU mo˝esz spe∏niç

Twoje wymagania odnoÊnie

izolacyjnoÊci termicznej. 

Dotyczy to równie˝ domów

niskoenergetycznych i domów

pasywnych.

-10° C -5° C 0° C +5° C +10° C +15° C

REHAU-Basic-Design

Uf = 1,6 W/m2K

REHAU-Brillant-Design

Uf = 1,3 W/m2K

REHAU-Thermo-Design

Uf = 1,6 W/m2K

REHAU-Clima-Design

Uf = 0,71 W/m2K

Âwiadectwa badawcze 
z niezale˝nych instytutów
potwierdzajà przedstawione
parametry termoizolacyjne.

REHAU-Thermo-Design 70

Uf = 1,3 W/m2K

REHAU-Brillant-Design MD

Uf = 1,3 W/m2K
Certyfikowane do domów pasywnych
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Ochrona przed ha∏asem 
dopasowana do Twoich wymagaƒ

W oknach z profili REHAU

mo˝na stosowaç wszystkie

nowoczesne rodzaje oszkleƒ.

Zastosowanie odpowiednich

szyb zespolonych pozwala na

uzyskanie optymalnych 

wartoÊci klasy akustycznej.

Protoko∏y badawcze 
z niezale˝nych instytutów
potwierdzajà podawane
przez REHAU wartoÊci 
klasy akustycznej.
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Klasy akustyczne

Rodzaj wyrobu Klasa OK2 Klasa OK1 Klasa Rw

wg wskaênika RA2 wg wskaênika RA1 wg wskaênika Rw

Okna (wszystkie typy) OK2-26 OK1-29 Rw = 30 dB

Drzwi balkonowe OK2-23 OK1-26 Rw = 30 dB
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Okna i drzwi 
balkonowe 66%

Pozosta∏e 34%

Droga w∏amywacza

Skuteczna ochrona przed w∏amaniami 
– ˝yj bezpiecznie

Rozwiàzania stosowane w oknach,
s∏u˝àce ochronie przed w∏amaniami:

■ klamka z kluczykiem
■ specjalne wzmocnione elementy

okuç z zaczepami grzybkowymi

■ potwierdzona klasa antyw∏ama-
niowa z okuciami antyw∏amanio-
wymi

■ szyby zespolone bezpieczne 
■ szyby zespolone antyw∏ama-

niowe
■ ryglowanie wielopunktowe
■ klasa bezpieczeƒstwa WK3 

wg ENV 1627
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w skrzydle, kierowane jest w stron´
sufitu.

Przy silniejszym wietrze klapy regulu-
jàce automatycznie zmniejszajà stru-
mieƒ wp∏ywajàcego powietrza, tak
aby nie powstawa∏y przeciàgi.

Sposób pracy jest czysto mecha-
niczny – nawiewnik reaguje samo-
czynnie na zmiany parcia wiatru.
Nie wymaga zasilania energià 
ze êróde∏ zewn´trznych.

Przystosowany do systemów profili
okiennych REHAU-Brillant-Design,
REHAU-Thermo-Design 70, REHAU-
-Thermo-Design i REHAU-Basic-
-Design, ukryty w podstawie wr´bu
oÊcie˝nicy, niewidoczny przy 
zamkni´tym oknie.

S∏u˝y do kontrolowanej wymiany
powietrza nie powodujàc przecià-
gów. Wspomaga usuwanie pary
wodnej, ograniczajàc ryzyko poja-
wiania si´ pleÊni, przy zachowaniu
wymaganej ochrony przed ha∏asem.
Regulowany nawiewnik mo˝e byç
po∏àczony z instalacjà wywiewnà.
Nawiewnik mo˝na stosowaç 
w budynkach nowopowstajàcych 
i istniejàcych.

Klasyfikacja strumienia przep∏ywu
powietrza wg EN 12207: klasa 3

■ szczelnoÊç na przenikanie wody
opadowej wg EN 12208: klasa 9A

■ klasa akustyczna wg EN 20140
do 42 dB

■ dopuszczony na podstawie EnEV:
Rozporzàdzenie o oszcz´dzaniu
energii cieplnej w budynkach
EnEV 2002, znowelizowane 
w 2004 r. odnoszàce si´ do
dyrektywy 2002/91/EC Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
Europy z dnia 16 grudnia 2002 r.,
dotyczàcej jakoÊci energetycznej
budynków.

Nawiewnik REHAU REGEL-air®

w podstawie wr´bu oÊcie˝nicy

Sposób funkcjonowania:

Dwustopniowa regulacja jest
mo˝liwa dzi´ki dwóm pojedynczym
modu∏om, wyposa˝onym w klapy
regulujàce o ró˝nym ci´˝arze, które
zapewniajà odpowiedni dop∏yw
powietrza.

Powietrze zewn´trzne wp∏ywa przez
uszczelk´ wlotowà do nawiewnika
REGEL-air. Nast´pnie, wyp∏ywajàc
do wewnàtrz pomieszczenia przez
specjalnà uszczelk´ umieszczonà 

Samoczynnie dzia∏ajàcy nawiew-

nik w podstawie wr´bu oÊcie˝-

nicy z dwustopniowym, automa-

tycznym ograniczeniem iloÊci 

przep∏ywajàcego powietrza.

18
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lamela ponownie umo˝liwia przep∏yw
powietrza.

Idea nawiewnika, jako kompletnego,
niezawodnie dzia∏ajàcego elementu,
powsta∏a z myÊlà o zastosowaniu
g∏ównie w budownictwie wielkop∏y-
towym oraz budynkach po termore-
nowacji (docieplonych). Liczne testy
praktyczne potwierdzi∏y doskona∏e
funkcjonowanie i jakoÊç tego
nawiewnika.

* badanie ift Rosenheim

REHAU-Climamat jest gotowym
elementem nak∏adanym na okno.
Niezale˝nie od konstrukcji okna,
urzàdzenie zapewnia bezstopniowo
regulowanà wymian´ powietrza.

Nawiewnik REHAU pomaga 
zapewniç optymalny mikroklimat 
w pomieszczeniu:

■ czyste powietrze – dzi´ki filtrowi
wolne od py∏ków i kurzu

■ parametry izolacyjnoÊci termicz-
nej i akustycznej pozostajà 
niezak∏ócone

■ samoregulujàce ograniczenie
strumienia przep∏ywu

■ wymienny filtr py∏ków i/lub kurzu
■ bezstopniowa regulacja przep∏ywu

powietrza za pomocà klapy
regulacyjnej

Funkcjonalna technika wentylacji: 
REHAU-Climamat dla profili o szerokoÊci 60 mm

■ minimalizowanie przeciàgów
przez pionowy nap∏yw Êwie˝ego
powietrza

■ szczelnoÊç na przenikanie 
wody opadowej a˝ do grupy
obcià˝eniowej C*

■ konstrukcyjnie niezale˝ny od
okna

Sposób dzia∏ania

Lamela z PVC w pe∏ni automatycz-
nie i przede wszystkim bezszme-
rowo otwiera lub zamyka przep∏yw
powietrza. Przy normalnym wietrze
lamela jest otwarta.
Strumieƒ powietrza powstajàcy
przy silnym wietrze lub wr´cz
wichurze powoduje samoczynne
zamkni´cie nawiewnika, a przy
malejàcym ciÊnieniu zewn´trznym

Zdrowie, dobre samopoczucie

i zadowolenie sà tak samo

wa˝ne, jak unikanie szkód 

budowlanych, powstajàcych

wskutek zbyt wysokiej wilgot-

noÊci. Nawiewnik REHAU-

-Climamat powsta∏ w wyniku

wspó∏pracy z architektami, 

biurami projektowymi i przede

wszystkim inwestorami budo-

wnictwa mieszkaniowego.
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¸atwoÊç czyszczenia i konserwacji 
– zgodnie z ˝yczeniem domowników

Zastosowanie tworzywa 

RAU-PVC do produkcji profili

okiennych umo˝liwia uzyska-

nie g∏adkiej powierzchni 

zewn´trznej, odpornej na 

wnikanie brudu i ∏atwej 

do utrzymania w czystoÊci.

Dodatkowà zaletà profili

okiennych REHAU sà w∏asnoÊci

antystatyczne.

KorzyÊci ekonomiczne systemu

przekonujà inwestorów indywi-

dualnych i instytucjonalnych.

■ g∏adka powierzchnia
zewn´trzna

■ odpornoÊç na ˝ó∏kni´cie
■ ekonomiczne dzi´ki 

niskim nak∏adom na 
czyszczenie i konserwacj´ 21
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Tworzywo RAU-PVC jest 

nieszkodliwe dla Êrodowiska

naturalnego. Potwierdzajà to

niezale˝ne badania naukowe,

w tym tak˝e bilans ekologiczny.

Wszystkie etapy w cyklu ˝ycia pro-
duktu, poczàwszy od pozyskiwania
surowca a˝ do jego utylizacji,
badane sà pod kàtem nieszkodli-
woÊci dla Êrodowiska naturalnego 
i porównywane z wartoÊciami 
uzyskiwanymi w przypadku alter-
natywnych materia∏ów u˝ywanych
do budowy okien. Badania potwier-
dzajà, ˝e PVC ma takie same zalety
ekologiczne, jak alternatywne
materia∏y do budowy okien.

Âcinki profili PVC oraz zu˝yte okna
z PVC mo˝na zbieraç i poddawaç
powtórnemu przetwarzaniu.

Trwa∏oÊç tworzywa RAU-
-PVC i mo˝liwoÊç jego 
wielokrotnego wykorzysta-
nia sà mocnymi atutami.

REHAU jako pierwszy w bran˝y rea-
lizowa∏ koncepcj´ recyklingu celem
odzyskiwania materia∏ów 
ze zu˝ytych okien z PVC.

Âcinki profili PVC, które pojawiajà
si´ przy przetwarzaniu profili, sà
odbierane z zak∏adów produkcji 
stolarki okiennej i przekazywane
ponownie do obiegu produkcyjnego.

Tak wytworzone pó∏produkty
mo˝na ponownie wykorzystaç
do budowy okien PVC.

Granulat przetwarzany jest
w zak∏adzie produkcyjnym
w profile okienne PVC.

Elementy okienne 
z PVC mielone sà 
do formy granulatu 
w specjalnych 
m∏ynach.

Demonta˝ okien
PVC i ich rozbiórka
na cz´Êci pierwsze.

23

Profile okienne REHAU 
z tworzywa RAU-PVC 
– trwa∏e, z mo˝liwoÊcià 
powtórnego przetwarzania
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Wzornictwo REHAU
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REHAU oferuje szerokà gam´

systemów profili okiennych,

poczàwszy od systemu 

trójkomorowego, a˝ po systemy

do domów pasywnych.

System fasadowy o konstrukcji

s∏upowo-ryglowej, izolujàcy 

system rolet nadokiennych, 

nowoczesne systemy drzwiowe,

praktyczne systemy ogrodów

zimowych i okiennic, system

przeszkleƒ balkonowych 

uzupe∏niajà bogatà ofert´ 

REHAU.
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1 2 3

60 mm

3-komorowy
szerokoÊç profili 60 mm

JakoÊç, 
na którà Ci´ staç!
Okna z profili 
REHAU

Okna z systemu profili REHAU-

-Basic-Design to nowoczesne

rozwiàzanie technologiczne,

∏àczàce si´ z korzyÊciami 

ekonomicznymi.

System profili REHAU-
-Basic-Design o trójkomoro-
wej budowie i szerokoÊci 
60 mm oferuje nowoczesnà
technologi´ w budowie okien 
i przekonujàce korzyÊci ekono-
miczne.

Komory wewn´trzne i zewn´trzne
zapewniajà uzyskanie ochrony
przed ha∏asem i dobrà izolacyjnoÊç
termicznà – osiàgana wartoÊç
wspó∏czynnika Uf to 1,6 W/m2K 
ze zbrojeniem stalowym, okreÊlona
wg EN 12412-2.
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■ szczelnoÊç fugi: wspó∏czynnik infil-
tracji powietrza zgodny z wymaga-
niami Aprobaty Technicznej ITB

■ szczelnoÊç na przenikanie wody
opadowej: dla okien szczelnych 
i rozszczelnionych zgodnie 
z Aprobatà Technicznà ITB
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Podwy˝szone parametry 
termoizolacyjne 
– okna z profili 
REHAU

Dzi´ki cztero-
komorowemu
systemowi
profili o szero-
koÊci 60 mm
mo˝na osiàgnàç 
korzystne parametry 
termoizolacyjne.

W∏aÊciwoÊci techniczne syste-
mu REHAU-Thermo-Design:

■ wartoÊç wspó∏czynnika Uf do 
1,6 W/m2K ze zbrojeniem,
okreÊlona wg EN 12412-2,  
przy szerokoÊci profili 60 mm

■ wspó∏czynnik infiltracji powietrza 
zgodny z wymaganiami Aprobaty
Technicznej ITB 

■ szczelnoÊç na przenikanie wody
opadowej: dla okien szczelnych 
i rozszczelnionych zgodnie 
z Aprobatà Technicznà ITB.

1 2 3

4

W systemie profili okiennych

REHAU-Thermo-Design 

dodatkowym atutem jest 

podwy˝szona izolacyjnoÊç 

cieplna.

Du˝a 35 milimetrowa komora 
zbrojenia umo˝liwia zastosowanie
zbrojeƒ o najlepszych
w∏aÊciwoÊciach statycznych.

4-komorowy
szerokoÊç profili 60 mm

60 mm

W
zo

rn
ic

tw
o
 R

E
H

A
U



3030



313131

Optymalna szerokoÊç 
profili i doskona∏e 
w∏aÊciwoÊci 
termoizolacyjne – 
REHAU -              70

Profile tego sys-
temu majà szero-
koÊç 70 mm, co
zapewnia dosko-
na∏e parametry
termoizolacyjne.
Zastosowanie okien wyko-
nanych z profili REHAU-Thermo-
-Design 70 umo˝liwia uzyskanie
wyraênych korzyÊci ekonomicznych.
System nadaje si´ do nowo wzno-
szonych budynków, jak i budynków
modernizowanych. Konstrukcja
systemu umo˝liwia, przez zastoso-
wanie optymalnych zbrojeƒ stalo-
wych o du˝ych przekrojach, budow´ 
elementów okiennych nawet o wyso-
koÊci kondygnacji. Wzornictwo
systemu przekonuje wymagajàcych.

KorzyÊci dla u˝ytkownika:

■ wartoÊç wspó∏czynnika Uf 

do 1,3 W/m2K, okreÊlona wg 
EN 12412-2 

■ idealna szerokoÊç profili 70 mm
■ system wielokomorowy
■ szeroka paleta kolorów
■ idealny dla budynków nowopow-

stajàcych i ju˝ istniejàcych
■ szczelnoÊç na przenikanie wody

opadowej dla okien szczelnych 
i rozszczelnionych zgodnie 
z Aprobatà Technicznà ITB

Okna nowej generacji, 

wykonane z systemu profili 

REHAU-Thermo-Design 70, 

przekonujà swoimi walorami.

System wielokomorowy
szerokoÊç profili 70 mm

70 mm

■ dodatkowa izolujàca komora
powietrzna zapewnia bardzo
dobrà izolacyjnoÊç termicznà,

■ skutecznie zatrzymuje przeni-
kanie zimna,

■ zapewnia optymalny mikroklimat
bez strumienia zimna przy oknie.

REHAU-Thermo-Block

G∏adka powierzchnia zew-
n´trzna profili czyni mycie
dziecinnie prostym a uni-
kalna receptura tworzywa
RAU-PVC zapewnia d∏ugo-
trwa∏à ochron´ przed 
zabrudzeniami.

skrzyd∏o pó∏zlicowane A
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1 2 3

70 mm

4

5-komorowy
szerokoÊç 70 mm

33

Eleganckie, perfekcyjne 
w szczegó∏ach, 
energooszcz´dne... 
– okna z systemu profili 
REHAU

System profili
okiennych
REHAU-Brillant-
-Design spe∏nia
najwy˝sze wymaga-
nia. Pi´ciokomorowa
budowa profili
o szerokoÊci 70 mm zape-
wnia najlepsze parametry 
termoizolacyjne. Dzi´ki osiàganej
wartoÊci wspó∏czynnika przenikania
ciep∏a Uf  1,3 W/m2K (ze zbrojeniem)
okna z profili REHAU-Brillant-Design
to idealne rozwiàzanie tak˝e do 
domów niskoenergetycznych. 
Dodatkowo oferowany jest równie˝ 
REHAU-Brillant-Design plus ze 
zbrojeniem z wk∏adkà termicznà,
aby osiàgnàç dodatkowy „plus” 
w dziedzinie termoizolacji 
(Uf = 1,2 W/m2K).

■ przyjemnie zaokràglone
kraw´dzie

■ ∏agodne ∏uki, delikatne skosy
■ wartoÊç wspó∏czynnika przenika-

nia ciep∏a Uf = 1,3 W/m2K,
okreÊlona wg EN 12412-2

■ wspó∏czynnik infiltracji powietrza
zgodny z wymaganiami Aprobaty
Technicznej ITB

■ szczelnoÊç na przenikanie wody
opadowej: dla okien szczelnych 
i rozszczelnionych zgodnie 
z Aprobatà Technicznà ITB

Okna z profili REHAU-Brillant-Design
sà stworzone dla koneserów.

5

skrzyd∏o zaokràglone

skrzyd∏o ukoÊne

Szlachetne od powierzchni 

zewn´trznych a˝ po szczegó∏y 

– okna z systemu profili REHAU-

-Brillant-Design

G∏adka powierzchnia
zewn´trzna profili czyni
mycie dziecinnie prostym 
a unikalna receptura two-
rzywa RAU-PVC zapewnia
d∏ugotrwa∏à ochron´ przed
zabrudzeniami.

skrzyd∏o Z
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120 mm

Certyfikowany przez Instytut

Domu Pasywnego (Passivhaus-

Institut) w Darmstadt

SzerokoÊç profili 120 mm

Certyfikowany 
do domów pasywnych 
– REHAU 

System profili
okiennych
REHAU-Clima-
-Design, skon-
struowany z myÊlà 
o zapewnieniu
najwy˝szej izolacyjnoÊci
termicznej, tworzà profile 
o szerokoÊci 120 mm, 
w których zastosowano spe-
cjalne wk∏adki termiczne. Dzi´ki
takiej konstrukcji profile z systemu
REHAU-Clima-Design przeznaczo-
ne sà szczególnie do domów
pasywnych!

■ wartoÊç wspó∏czynnika Uf

wynosi 0,71 W/m2K, okreÊlona
wg EN 10072-2*

■ szczelnoÊç fugi: wspó∏czynnik 
a < 0,1 m3/hm**

■ szczelnoÊç na przenikanie wody
opadowej: do grupy obcià˝enio-
wej C**

● wk∏adki termiczne bez zwiàzków
freonowych. Bezproblemowe
usuwanie odpadów i separacja
u˝ytych materia∏ów

Komponent odpowiedni 

do domów pasywnych

OÊcie˝nica:
UoÊcie˝nicy = 0,71 W/(m2K)

kraw´dzi szyby 

= 0,035 W/(mK)

Dr. Wolfgang Feist
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*  badania Passivhaus-Institut Darmstadt
** badania ift Rosenheim
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Spe∏niamy wysublimowane
wymagania – dzi´ki 
oknom z systemu profili
REHAU 

Okna z systemu profili REHAU-

-Lignotherm-Design przezna-

czone sà dla odbiorców o szcze-

gólnych oczekiwaniach.

Cechà wyjàtkowà tego systemu jest
zastosowanie naturalnych fornirów
drewnianych* u˝ywanych w nowo-
czesnym wzornictwie meblowym.
Po∏àczone sà one ze znanym ze
swych w∏aÊciwoÊci i sprawdzonym
w technice okiennej tworzywem
RAU-PVC. Dzi´ki temu otwieramy
jedyne w swoim rodzaju mo˝liwoÊci
indywidualnego kszta∏towania 
wyglàdu pomieszczeƒ.

Oferowane forniry drewniane* 
w kolorach klasycznego buku natu-
ralnego oraz amerykaƒskiej wiÊni
„Black Cherry”, to dwa szlachetne
gatunki drewna. Zewn´trzna cz´Êç
okna z systemu profili REHAU-
-Lignotherm-Design wykonana jest 
z profili PVC, co przek∏ada si´ na
oczywiste korzyÊci dla u˝ytkownika:

■ odpornoÊç na oddzia∏ywanie 
czynników atmosferycznych

■ ∏atwoÊç piel´gnacji
■ niewielkie nak∏ady na konserwacj´

Wn´trze pomieszczenia zdobi natu-
ralny fornir drewniany*, który harmo-
nizuje z parkietem, drzwiami czy te˝
meblami.

Kto przyk∏ada du˝à wag´ do estetyki
i funkcjonalnoÊci, poszukuje wyrafi-
nowanych rozwiàzaƒ – okna z syste-
mu profili REHAU-Lignotherm-Design
∏àczà najwy˝szej klasy funkcjonal-
noÊç z wysublimowanà estetykà.

Komfort z ka˝dej strony

¸atwoÊç utrzymania w czystoÊci,
zarówno powierzchni zewn´trznych,
jak i wewn´trznych okna.

Znakomite parametry

Pod ciep∏à warstwà kryje si´ nowo-
czesna technika okienna. Dopasu-
jemy do Twoich potrzeb rozwiàzania
z zakresu ochrony przed w∏amania-
mi, ochrony przed ha∏asem oraz
ochrony termicznej.

■ wartoÊç wspó∏czynnika przenika-
nia ciep∏a Uf do 1,4 W/m2K**

■ szerokoÊç profilu oÊcie˝nicy 
72 mm, szerokoÊç profilu 
skrzyd∏a 76 mm

■ przepuszczalnoÊç powietrza
klasa 4**

■ szczelnoÊç na przenikanie wody
opadowej klasa 9A**

D∏ugowieczna wartoÊç

Wybór okien z systemu profili
REHAU-Lignotherm-Design to wybór
inwestycji s∏u˝àcej podtrzymaniu
wartoÊci nieruchomoÊci.

Na zewnàtrz klasyczna biel profili 
z PVC, wewnàtrz naturalne drewno*.
Swoboda w realizacji wielu
pomys∏ów.

Okna z systemu profili
REHAU-Lignotherm-Design 
– pomys∏ dla poszukujàcych
wyrafinowanych rozwiàzaƒ.

Klasyczny buk naturalny

Amerykaƒska wiÊnia „Black Cherry”

* naturalny fornir drewniany na wodoodpor-
nym panelu MDF 

** badania ift Rosenheim
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Ekskluzywne rolety 
nadokienne – z systemu 
REHAU

Do domów istniejàcych 
i nowo budowanych

W systemie rolet nadokiennych
REHAU-Comfort-Design wyst´pujà
skrzynki o czterech rozmiarach,
przy czym „mini roleta” ma skrzynk´
o wielkoÊci zaledwie 128 mm.
Rolety nadokienne REHAU-Comfort-
-Design prezentujà si´ doskonale 
w budynkach istniejàcych, jak i nowo
budowanych. Najwi´ksza skrzynka
o rozmiarze 214 mm przeznaczona
jest szczególnie do domów nowo-
powstajàcych. Dzi´ki skrzynkom 
o tym rozmiarze mo˝na wyposa˝yç
w rolety nawet du˝e okna o wyso-
koÊci do 2,5 m.

Uwolnij si´ od ucià˝liwych
owadów!

Rolety nadokienne REHAU-Comfort-
-Design mogà zostaç dodatkowo
wyposa˝one w zintegrowanà rolet´
przeciw owadom. Jest ona odporna
na warunki atmosferyczne, niemal
niewidoczna i ca∏kowicie szczelna
dla owadów. Jej boczne prowa-
dzenie i uszczelki szczotkowe nie
dajà szans nawet najmniejszym
komarom.

Kolory, wzornictwo i obs∏uga

Oferujemy skrzynki rolety zarówno
w klasycznej bieli, jak i ró˝nych
okleinach drewnopodobnych.

Komfortowà obs∏ug´ rolet zapewni
nap´d taÊmowy, korbowy albo
elektryczny.

Stosownie do Twoich wymagaƒ!

Tak˝e przy wyborze pancerza rolety
oferujemy ró˝ne mo˝liwoÊci:

■ trzy szerokoÊci lameli pancerza
30, 37 i 52 mm

■ pi´ç kolorów
■ dwa warianty – z otworami lub

bez otworów

39
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Bogactwo programu REHAU
w zakresie nowoczesnych
drzwi zewn´trznych

Niemal nieograniczona 
swoboda w kszta∏towaniu
formy drzwi zewn´trznych

Mo˝liwoÊci:
■ drzwi jedno- 

lub dwuskrzyd∏owe
■ oszklenie ca∏kowite 

lub cz´Êciowe
■ ze s∏upkami i dowolnym 

podzia∏em szczeblinami
■ drzwi z ∏ukiem pó∏kolistym 

lub odcinkowym
■ wype∏nienia drzwiowe 

o najró˝niejszym wzornictwie
■ drzwi z cz´Êciami bocznymi 

i naÊwietlami 

Drzwi z systemów profili REHAU

sà nadzwyczaj stabilne, o dobrej

izolacyjnoÊci cieplnej i aku-

stycznej oraz d∏ugotrwa∏ej 

szczelnoÊci, wymagajàce 

niewielkich nak∏adów na kon-

serwacj´. A do tego sà ∏atwe 

w piel´gnacji. Krótko mówiàc 

– oferujemy to, czego wymaga

si´ od nowoczesnych drzwi 

zewn´trznych.
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Nowoczesne wzornictwo, 

wysokiej jakoÊci powierzchnie

zewn´trzne, szeroka paleta

kolorów i oklein drewnopodob-

nych pomagajà w spe∏nianiu

nieomal wszystkich Twoich

pomys∏ów dotyczàcych drzwi

zewn´trznych.

¸adne i funkcjonalne 
– systemy profili drzwiowych
REHAU
REHAU

Drzwi zewn´trzne wykonane z sys-
temów profili drzwiowych REHAU
zapewniajà skutecznà izolacyjnoÊç
cieplnà oraz stabilnoÊç, dzi´ki 
wielokomorowej budowie profili 
i zastosowanym zbrojeniom 
o du˝ych przekrojach oraz spe-
cjalnym zgrzewalnym ∏àcznikom
naro˝nikowym w profilu skrzyd∏a.
Taka konstrukcja wytrzymuje
wysokie obcià˝enia. Zastosowane
zbrojenia o du˝ych przekrojach 
w po∏àczeniu z ryglowaniem wielo-
punktowym umo˝liwiajà skutecznà
ochron´ przed w∏amaniami.

Drzwi zewn´trzne z systemów 
profili drzwiowych REHAU cechuje
d∏uga ˝ywotnoÊç, co przek∏ada si´
na korzyÊci ekonomiczne.

System profili drzwiowych REHAU-Thermo-Design, 
2 komory, szerokoÊç 60 mm

System profili drzwiowych REHAU-Brillant-Design, 
4 komory, szerokoÊç 70 mm



Wype∏nienia drzwiowe REHAU

Oferujemy wype∏nienia

drzwiowe w kolorze bia∏ym,

okleinowane ró˝nymi foliami

ozdobnymi np. drewnopo-

dobnymi oraz lakierowane 

w wielu kolorach z palety 

kolorów RAL. Ogromny jest

wybór przeszkleƒ, uchwytów,

ko∏atek czy rozet.

Wype∏nienia drzwiowe REHAU
oferowane sà w ró˝nych wariantach
materia∏owych. Kolory materia∏u
wype∏nieƒ sà optymalnie dopaso-
wane do koloru profili.

Dalsze informacje na temat
oferowanych wype∏nieƒ
drzwiowych mo˝na znaleêç
w prospektach REHAU.
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Ekonomiczny, pewny, 
o indywidualnym 
charakterze 
– system fasadowy 
REHAU-Polytec 50

System REHAU-Polytec 50 jest

alternatywà dla konstrukcji 

aluminiowo-szklanych i stalowo-

-szklanych. Jest ekonomicznym,

pewnym i nowoczesnym 

rozwiàzaniem konstrukcyjnym.

W innowacyjnym systemie fasado-
wym wykorzystujemy PVC, stal oraz
aluminium, których po∏àczenie
wyró˝nia si´ pod wzgl´dem ekono-
micznym i ekologicznym. Zapew-
niamy swobod´ w realizacji idei 
i ˝yczeƒ projektantów i inwestorów.

Przebieg izoterm

-15° C  +20° C

Przebieg strumienia cieplnego

REHAU-Polytec 50 – gotowe
rozwiàzanie dla oszcz´dzania
energii.

Uf = 1,3 W/m2K*

Mo˝liwe sà konstrukcje specjalne, 
np. umo˝liwiajàce zabudow´ ogniw
fotoelektrycznych czy te˝ rozwiàza-
nia s∏u˝àce modernizacji istniejàcych
konstrukcji stalowych.

REHAU-Polytec 50 to pewna
konstrukcja i elastycznoÊç 
w projektowaniu.

badania systemu na szczelnoÊç
na przenikanie wody opadowej
wg PN EN 12208, klasa 9A*
przenikanie powietrza 
wg PN EN 12207, klasa 4*
klasa akustyczna wg EN 20140,
Rw = 43 dB (mo˝liwa przy zasto-
sowaniu odpowiedniego 
oszklenia)*
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Systemy ogrodów zimowych REHAU

Oferowany przez nas system

ogrodów zimowych REHAU-

-S754 umo˝liwia realizacj´

Twoich ró˝norodnych pomys-

∏ów. W naszej ofercie mamy 

trzynaÊcie podstawowych typów

ogrodów zimowych, wszystkie

o sprawdzonej statyce. Spraw-

nie przebiega wznoszenie

ogrodu zimowego u inwestora,

gdy˝ dostarczana konstrukcja

jest ju˝ wst´pnie zmontowana.

Powi´ksz przestrzeƒ mieszkal-

nà, korzystajàc z naszego

sprawdzonego systemu.
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System okiennic REHAU-S749

System okiennic REHAU-S749

wykonanych z PVC umo˝liwia

indywidualne i stylowe kszta∏-

towanie wyglàdu budynku.

Oferujemy profile wàskie (o szero-
koÊci 61 mm) i profile z nadk∏adkà
(o szerokoÊci 89 mm). Mo˝na
zastosowaç lamele ukoÊne, proste,
p∏askie wype∏nienia oraz lamele
ruchome. Rozwiàzania dopasowane
do Twoich potrzeb.
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Drzwi podnoÊno-przesuwne
REHAU 
Aby pi´kniej mieszkaç

51
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Wi´cej przestrzeni mieszkalnej
– realizujemy wymarzone wizje!

Wielu z nas marzy, aby mieszkanie
by∏o wype∏nione Êwiat∏em i jak naj-
bli˝sze naturze. Dzi´ki du˝ym po-
wierzchniom przeszklonym drzwi
podnoÊno-przesuwnych z systemu
profili REHAU-Brillant-Design, natu-
ralne Êwiat∏o wype∏nia wn´trze
mieszkania, nadajàc mu niepowta-
rzalny urok. Mieszkaƒcy uzyskujà
ponadto niezwykle wygodne przej-
Êcie z mieszkania na taras, balkon
czy do ogrodu. System umo˝liwia
tak˝e nietypowe rozwiàzania archi-
tektoniczne z elementami okiennymi
równymi nawet wysokoÊci kondy-
gnacji i o szerokoÊci do 10 m.
Powierzchnia zewn´trzna profili jest
perfekcyjnie g∏adka i b∏yszczàca, co
daje niezwyk∏à ∏atwoÊç piel´gnacji.

W drzwiach podnoÊno-przesuwnych
z systemu profili REHAU-Brillant-
-Design zastosowano skrzyd∏o 
o szerokoÊci 70 mm, z czterema
izolujàcymi komorami, które umo˝-
liwiajà osiàgni´cie doskona∏ych
parametrów izolacyjnoÊci cieplnej
(Uf = 1,9 W/m2K)* i przyczyniajà si´
do oszcz´dnoÊci energii.

■ wysoka szczelnoÊç na przenika-
nie wody opadowej (do klasy 9A,
PN-EN 12208)*

■ wysokà wiatroszczelnoÊç 
(przepuszczalnoÊç powietrza 
0,77 m3/hm przy 100 Pa)*

■ dzi´ki oszkleniu o gruboÊci do 
44 mm ochrona przed ha∏asem
mo˝e byç dopasowana do indy-
widualnych ˝yczeƒ mieszkaƒców

■ wartoÊç wspó∏czynnika przenika-
nia ciep∏a Uf = 1,9 W/m2K*

■ swoboda w doborze kolorów
dzi´ki profilom w klasycznej bieli,
okleinowanym drewnopodobnie
oraz lakierowanym

* badania ift Rosenheim
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Postaw na „twardy charakter” 
– parapety wewn´trzne z systemu REHAU-S769

W
zo

rn
ic

tw
o
 R

E
H

A
U

Parapety wewn´trzne REHAU-S769
wykonane sà z komorowych profili 
z PVC, obejmujàcych szerokoÊci 
w zakresie od 100 do 650 milimetrów.
WysokoÊç kapinosa wynosi 40 mili-
metrów.

Powierzchnia zewn´trzna parapetu
wykoƒczona jest wysokogatunko-
wym laminatem na bazie ˝ywic
melaminowych. Koƒcówki parapetu
zewn´trznego zamykajà widoczne
powierzchnie ci´cia profili. 

■ stabilne, lekkie, odporne na
p´kni´cia

■ odporne na Êcieranie i zaryso-
wania 

■ odporne na ˝ar papierosowy 
■ wytrzyma∏e na d∏ugotrwa∏e

obcià˝enia termiczne do +60°C
■ trudno zapalne, samogasnàce
■ ∏atwe do utrzymania w czystoÊci

przy pomocy ogólnie dost´pnych
Êrodków czyszczàcych 

■ doskonale izolujàce termicznie,
dzi´ki komorowej budowie profili
wykorzystujàcej izolacyjne
w∏aÊciwoÊci powietrza 

■ przyjazne Êrodowisku – materia∏ 
z recyklingu z mo˝liwoÊcià
powtórnego przetwarzania 
(recyklingu)

■ ∏atwe w obróbce przy pomocy
standardowych narz´dzi 
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REHAU oferuje wsparcie 
– nasz serwis gwarancjà Twojego sukcesu



55

Nasza oferta to o wiele wi´cej

ni˝ tylko produkcja i dostawy

nowoczesnych systemów 

profili.

REHAU Êwiadczy fachowe 

doradztwo dla architektów 

i projektantów w fazach przed-

projektowej, projektowej 

i podczas realizacji. Udzielamy

wsparcia prowadzàc w ramach

Akademii REHAU cykle ró˝no-

rodnych szkoleƒ, doradztwem

s∏u˝à pracownicy naszych Biur

Handlowo-Technicznych, 

porad udzielajà pracownicy

kwalifikowanych zak∏adów

produkcyjnych.
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JesteÊmy bli˝ej ni˝ przypuszczasz

Na REHAU mo˝na polegaç.

Szybkie i sta∏e doradztwo 

zapewniajà b´dàce w pobli˝u 

i dysponujàce odpowiednià

wiedzà cztery regionalne Biura 

Handlowo-Techniczne REHAU.

Fachowy personel udzieli odpo-

wiedzi na zapytania, wesprze

podczas przygotowywania 

i opracowywania projektów 

przetargowych, udzieli wspar-

cia przy z∏o˝onych konstruk-

cjach technicznych, poczàwszy

od zaprojektowania, a˝ po 

realizacj´.
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Biuro Handlowo-Techniczne Poznaƒ
Baranowo, ul. Poznaƒska 1 a
62-081 Przeêmierowo k. Poznania
tel. (0-61) 849 84 00
fax (0-61) 849 84 01
poznan@REHAU.com

Biuro Handlowo-Techniczne Gdynia
ul. Popiela 26
81-547 Gdynia
tel. (0-58) 668 59 60 
fax (0-58) 668 59 61
gdynia@REHAU.com

Biuro Handlowo-Techniczne Gliwice
ul. Jana Gutenberga 24
44-109 Gliwice
tel. (0-32) 775 51 00
fax (0-32) 775 51 01
gliwice@REHAU.com

Biuro Handlowo-Techniczne Warszawa
ul. Fleminga 2 a
03-176 Warszawa
tel. (0-22) 519 73 00
fax (0-22) 519 73 01
warszawa@REHAU.com

www.REHAU.pl
www.okno.pl

Kwalifikowany zak∏ad 
produkcyjny stolarki 
okiennej

Kwalifikowany zak∏ad produkcji sto-
larki okiennej przetwarza systemy
profili REHAU wed∏ug wytycznych
technologicznych REHAU i dosto-
sowuje gotowe wyroby dok∏adnie
do wymagaƒ klientów. Doradcy 
w kwalifikowanych zak∏adach pro-
dukcyjnych udzielà wyczerpujàcych
odpowiedzi na temat wszystkich
zagadnieƒ zwiàzanych ze stolarkà
okiennà. Nadrz´dna zasada naj-
wy˝szej jakoÊci obowiàzuje tak˝e
przy monta˝u wyrobów. Kompe-
tentni pracownicy czuwajà nad 
produkcjà wyrobów wysokiej jakoÊci
i Êwiadczà us∏ugi serwisowe na eta-
pach przed, w trakcie i po monta˝u.
Wiedza i umiej´tnoÊci praktyczne
przekazywane sà przez REHAU 
w∏aÊcicielom firm oraz ich pracow-
nikom na szkoleniach organizowa-
nych w ramach Akademii REHAU.
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Nasza niezawodnoÊç, Twoja pewnoÊç!

Naszà g∏ównà zasadà jest

s∏u˝yç klientowi i realizowaç

jego wymagania jakoÊciowe,

byç samemu w pe∏ni odpowie-

dzialnym za jakoÊç wszelkich

w∏asnych dzia∏aƒ, poczàwszy

od planowania a˝ po realizacj´,

Êwiadczyç najwy˝szej jakoÊci

us∏ugi, byç terminowym 

i udzielaç kompetentnych 

odpowiedzi, unikaç b∏´dów 

i natychmiast usuwaç przyczyny

mogàce powodowaç ich 

powstawanie. Te zasady obo-

wiàzujà ka˝dego pracownika

REHAU. Dotyczà one równie˝

ka˝dego z naszych dostawców.
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Aktualne informacje dotyczàce

REHAU mo˝na zawsze znaleêç

w internecie, na naszych 

stronach internetowych

www.REHAU.pl 

Programy szkoleniowe REHAU
dostarczajà wymiernych korzyÊci:
wiedzy i umiej´tnoÊci dla osiàga-
nia sukcesów. Seminaria prowa-
dzone przez naszych specjalistów
przeznaczone sà zarówno dla
poczàtkujàcych, jak i zaawanso-
wanych. Przekazywana wiedza 
i umiej´tnoÊci tworzà podstaw´
do póêniejszego udanego prowa-
dzenia dyskusji dotyczàcych
rozwiàzywania zagadnieƒ tech-
nicznych, wymiany doÊwiadczeƒ
czy swobodnych rozmów 
w gronie specjalistów.

www.REHAU.pl/akademia

Akademia
REHAU: nasze
seminaria 
prowadzà 
do celu!

wzgl´dnie 

www.okno.pl 
oraz na portalu klientów 

REHAU.

REHAU wspiera Ciebie
tak˝e online
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kanalizacja niskoszumowa
RAUPIANO Plus

systemy elektroinstalacyjne

kolektory s∏oneczne REHAU-
SOLECT

60

Systemy profili okiennych 
i fasadowych

systemy profili okiennych

systemy profili fasadowych

systemy profili drzwiowych

rolety i okiennice

wentylacja szczelinowa

parapety wewn´trzne

wype∏nienia drzwiowe

drzwi podnoÊno-przesuwne

Êcianki dzia∏owe

przeszklenia balkonowe

ogrody zimowe

profile specjalne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Technika instalacyjna

systemy stropów ch∏odzàco-
-grzewczych

systemy ogrzewania i ch∏odze-
nia pod∏ogowego

systemy ogrzewania Êciennego

uniwersalny system
instalacyjny RAUTITAN do:

■ instalacji wody pitnej
■ pod∏àczeƒ grzejników
■ ogrzewania pod∏ogowego 

i Êciennego

systemy rynnowe

system centralnego odkurzania
VACUCLEAN

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3.

7.

27.

19.

26.

21.
18.

23.
22.

18.

REHAU-BUDOWNICTWO 
– wykorzystaj kompletne 
rozwiàzania

Dzi´ki sprawdzonym technicznie 
systemom firma REHAU mo˝e
poszczyciç si´ nowatorskimi doko-
naniami, stajàc si´ poszukiwanym
dostawcà produktów dla wielu
ga∏´zi bran˝y budowlanej. Kompe-
tencja i innowacja by∏y i sà znakiem
firmowym REHAU. Produkty firmy
REHAU z obszaru budownictwa
ugruntowa∏y sobie solidnà pozycj´
na rynku. 
REHAU-BUDOWNICTWO oznacza
jednego dostawc´ oferujàcego
szerokà palet´ programów: do 
systemów okiennych i fasadowych,
do techniki instalacyjnej – od ogrze-
wania poprzez instalacje wody u˝yt-
kowej a˝ po elektrotechnik´ – oraz
do systemów wodociàgowych, 
kanalizacyjnych, renowacyjnych,
budownictwa drogowego 
i ochrony Êrodowiska. REHAU-
-BUDOWNICTWO to wysoka 
jakoÊç ˝ycia, bezpieczeƒstwo, 
oszcz´dnoÊç energii, ekologia,
wiedza, ekonomicznoÊç i komfort.

Wykorzystaj nasze 
doÊwiadczenie budowlane!



rury gazowe z RAU-PE oraz
PE-Xa (szczególnie przydatne
do technologii bezwykopowej 
i stosowania bez specjalnej
obsypki)

przy∏àcza domowe

system rur preizolowanych
(RAUTHERMEX) do sieci 
niskotemperaturowych

pompa ciep∏a (RAUGEO)

gruntowy wymiennik ciep∏a
(AWADUKT Thermo)

system rur os∏onowych do
kabli telekomunikacyjnych

61

systemy rurowe i studnie do
kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej (AWADUKT, RAUVIA,
RAURECO)

systemy drena˝owe i rozsàcza-
jàce (RAUDRIL, RAUPLEN 
i RAUDREN)

systemy do zagospodarowy-
wania wód deszczowych

geosyntetyki (RAUGRID, 
TERRAM, RAUMAT)

rury ciÊnieniowe do wody 
z RAU-PVC, -PE oraz PE-Xa
(szczególnie przydatne do tech-
nologii bezwykopowej i stoso-
wania bez specjalnej obsypki)

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

systemy do renowacji 
bezwykopowej

systemy do remontów i prze-
budowy sieci zewn´trznych

1.

4.

5.

6.

8.

2.

9.

10.

11.

12.

12.

16.

17.

14.

15.

13.

17.

28.

24.

21.

20.

25.
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Sieci zewn´trzne i budownictwo drogowe 
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Instytut Badaƒ i Innowacji
REHAU

Rozwój odbywa si´ tak˝e 
w oparciu o Instytut Badaƒ 
i Innowacji REHAU. Wysoko
wykwalifikowani pracownicy 
Instytutu, uwolnieni od wiru 
spraw bie˝àcych, prowadzà
prace badawcze i kreujà idee 
dla nowych technologii 
i materia∏ów.

We wszystkich fazach badaƒ
Instytut stawia na prac´ zespo-
∏owà. Tak dzieje si´ przede 
wszystkim podczas badaƒ pod-
stawowych, prowadzonych 
w Êcis∏ej wspó∏pracy z instytu-
tami zewn´trznymi, jak np. 
Instytutem Fizyki Budowli 
Fraunhof czy licznymi uniwer-
sytetami.

Post´p w produkcji stolarki
okiennej dzi´ki intensywnym
dzia∏aniom badawczo-rozwojo-
wym.

Ponad 40-letnie doÊwiadczenie
ugruntowa∏o wiodàcà pozycj´ firmy
REHAU wÊród producentów
systemów profili okiennych i fasa-
dowych. JakoÊci profili REHAU
mo˝na zaufaç.

Dynamiczny rozwój jest mo˝liwy
dzi´ki konsekwentnej, nastawionej
na innowacyjnoÊç polityce badawczo-
-rozwojowej. I to na ka˝dym szcze-
blu nowoczesnej techniki okiennej:

■ prace nad optymalizacjà bàdê
tworzeniem nowych receptur
materia∏ów

■ konstruowanie innowacyjnych
systemów profili

■ w∏asna narz´dziownia
■ nowoczesne urzàdzenia 

produkcyjne
■ system kontroli jakoÊci
■ rozwój racjonalnych technologii

przetwarzania

Wykorzystaj doÊwiadczenie 
firmy REHAU przy realizacji 
w∏asnych projektów!

Zak∏ad produkcyjny ÂremInstytut Badaƒ i Innowacji REHAU

Technika okienna na
najwy˝szym poziomie

Nowe systemy profili okiennych
REHAU sà zawsze efektem Êcis∏ych
kontaktów z praktykami z bran˝y
produkcji stolarki okiennej, projek-
tantami i architektami, których
doÊwiadczenie techniczne i wyob-
ra˝enia architektoniczne wp∏ywajà
na tworzenie nowych rozwiàzaƒ.
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Mistrzowska jakoÊç okien i fasad z systemów
profili okiennych i fasadowych REHAU

Ponad 40-letnie doÊwiadczenie
ugruntowa∏o wiodàcà pozycj´ firmy
REHAU wÊród producentów
systemów profili okiennych, fasa-
dowych, drzwiowych i ogrodów
zimowych. Konsekwentna, nasta-
wiona 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 sà doskonale
dostosowane do wymagaƒ klienta.
Zamówienia realizujà kwalifikowane
zak∏ady produkcyjne. Nadrz´dna
zasada najwy˝szej jakoÊci obowià-
zuje tak˝e przy monta˝u, który
wykonywany jest przez wyszkolo-
nych i wspomaganych najnowszà
technikà pracowników.

Za∏o˝eniem podstawowym jest
kompleksowe i fachowe doradztwo
poczynajàc od planowania kszta∏tu
i kolorystyki, poprzez bezpieczeƒ-
stwo, izolacyjnoÊç termicznà 
i akustycznà, a˝ po ostateczny
monta˝ i serwis.

W najbli˝szym punkcie 
sprzeda˝y okien i drzwi 
z profili REHAU oczekujà 
doradcy, którzy udzielà Tobie
wyczerpujàcych odpowiedzi 
i przedstawià szczegó∏owà
ofert´.

Udzielane przez nas porady fachowe, tak pisemne, 
jak i ustne, oparte sà na naszych doÊwiadczeniach 
i wiedzy, nie mogà jednak stanowiç wià˝àcej informacji
dla ewentualnych roszczeƒ. Warunki wykonania oraz
ró˝ne przypadki zastosowaƒ, na które nie mamy 
wp∏ywu, wykluczajà prawo do roszczeƒ na podstawie
udzielonych przez nas informacji. Zalecamy ka˝do-
razowo upewniç si´, czy dany produkt REHAU nadaje
si´ do realizowanej przez Paƒstwa inwestycji.
Zastosowanie i wykonanie inwestycji z udzia∏em 
naszych wyrobów odbywa si´ poza zasi´giem 
naszych mo˝liwoÊci kontroli i dlatego te˝ to w∏aÊnie
Paƒstwo ponosicie ostatecznà odpowiedzialnoÊç. 
Nasza odpowiedzialnoÊç dotyczy sta∏ej jakoÊci mate-
ria∏ów, zgodnoÊci dostaw ze specyfikacjà i parame-
trami technicznymi oraz naszymi warunkami dostaw 
i p∏atnoÊci i ogranicza si´ do wartoÊci dostarczonego
przez nas i zastosowanego przez Paƒstwa wyrobu.

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo 
autorskie. Powsta∏e w ten sposób prawa, w szczegól-
noÊci prawo do t∏umaczenia, przedruku, pobierania
rysunków, przesy∏ania drogà radiowà, powielania na
drodze fotomechanicznej lub podobnej, a tak˝e
zapisywania danych w formie elektronicznej sà 
zastrze˝one.

730.735 PL POL 07.05

REHAU Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Poznaƒska 1 a
62-081 Przeêmierowo
tel. (0-61) 849 84 00
fax (0-61) 849 84 01
poznan@REHAU.com

www.REHAU.pl
www.okno.pl

REHAU Sp. z o.o.
ul. Jana  Gutenberga 24
44-109 Gliwice
tel. (0-32) 775 51 00
fax (0-32) 775 51 01
gliwice@REHAU.com

REHAU Sp. z o.o.
ul. Fleminga 2 a
03-176 Warszawa
tel. (0-22) 519 73 00
fax (0-22) 519 73 01
warszawa@REHAU.com

REHAU Sp. z o.o.
ul. Popiela 26
81-547 Gdynia
tel. (0-58) 668 59 60 
fax (0-58) 668 59 61
gdynia@REHAU.com


