
Nowy standard dla Twoich drzwi zewn´trznych
Drzwi z profili REHAU

Drzwi zewn´trzne sà najbar-

dziej widocznym elementem

fasady Twojego domu. Jako

jego wizytówka powinny na-

wiàzywaç stylem do projektu

architektonicznego budynku

i jednoczeÊnie zapraszaç 

goÊci do wejÊcia. 

A do tego muszà co nieco 

wytrzymaç - poczàwszy 

od silnego wiatru, poprzez

ulewy, a˝ po nie zawsze 

eleganckie traktowanie przez

dwu- i czworono˝nych 

mieszkaƒców.

Drzwi zewn´trzne z profili 

REHAU-Thermo-Design 

z pewnoÊcià spe∏nià te wyma-

gania. Opracowany przez 

REHAU materia∏ RAU-PVC,

z którego sà wykonane, ∏àczy

w sobie cechy, stanowiàce

o jakoÊci drzwi wejÊciowych:

d∏ugowiecznoÊç, odpornoÊç 

na dzia∏anie czynników atmos-

ferycznych, dobre parametry

termoizolacyjne, ∏atwoÊç 

obs∏ugi i konserwacji. 

To powinno si´ Tobie 

spodobaç!

próg z PVC

próg aluminiowy

Czy chcia∏byÊ mieç w swoim 
domu solidne drzwi zewn´trzne, 
posiadajàce wszystko to, co za-
pewnia komfort i bezpieczeƒstwo?
Drzwi z profili REHAU-Thermo-
Design stanowià do tego dobrà
podstaw´.

■ Dobre parametry termoizola-
cyjne uzyskiwane sà dzi´ki 
komorowej budowie oraz 
60 milimetrowej szerokoÊci profili. 

■ Próg aluminiowy z przek∏ad-
kà termicznà zapobiega po-
wstawaniu mostka termicznego, 

pozostawiajàc zimno na zewnàtrz
budynku. 
Profile REHAU mo˝na tak˝e 
∏àczyç z innymi rodzajami progów,
w zale˝noÊci od stawianych
wymagaƒ lub w∏asnych upodobaƒ.

■ Umieszczone w dwóch p∏aszczy-
znach uszczelki zapewniajà wyso-
kà wodo- i wiatroszczelnoÊç.

■ Zgrzewalne ∏àczniki naro˝nikowe
stanowià podstaw´ stabilnego
i mocnego po∏àczenia naro˝ne-
go profili. Du˝a komora zbrojenio-
wa umo˝liwia stosowanie zbrojeƒ
o najlepszych w∏aÊciwoÊciach
statycznych.

■ Szeroki wachlarz kolorów 
i wzorów, poczynajàc od 
klasycznej bieli, poprzez kolory
jednorodne, a˝ po okleiny 
drewnopodobne.

Zapraszamy do wejÊcia … 
przez drzwi zewn´trzne z profili
REHAU-Thermo-Design.
Nowoczesne wzornictwo:
Zaokràglone kraw´dzie profili i 15°
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 wielo-
punktowym oraz specjalnych
wzmocnionych elementów okuç.
Ochrona przed ha∏asem:
Dzi´ki drzwiom z systemu profili 
REHAU-Thermo-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-Thermo-Design. 
Trwa∏oÊç: Do produkcji profili
z systemu REHAU-Thermo-Design
zastosowano znane ze swoich 
w∏aÊciwoÊci i sprawdzone w technice
okiennej tworzywo RAU-PVC.

Polecamy tak˝e wype∏nienia
drzwiowe REHAU.



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

Drzwi z profili REHAU-Thermo-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. 
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Solidne i eleganckie drzwi zewn´trzne
z profili REHAU

Rozkoszuj si´ ciszà

Poczuj ciep∏o domowego ogniska

Wyje˝d˝aj bez obaw

Miej czas dla siebie

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-Thermo-Design 
oczekujà doradcy, którzy 
udzielà wyczerpujàcych 
odpowiedzi i przedstawià 
Paƒstwu szczegó∏owà ofert´.

Mistrzowska jakoÊç drzwi 
z systemu profili REHAU


