
KorzyÊci dzi´ki lepszym oknom
z profili REHAU                       70

Idealna szerokoÊç
profili 70 mm

systemy okienne instalacje systemy ogrzewania kolektory systemy
wody  pitnej pod∏ogowego s∏oneczne kanalizacyjne



Okna nowej generacji z profili
REHAU                       70 podnoszà
komfort i oszcz´dzajà energi´!

Wyboru i zakupu okien nie

dokonuje si´ codziennie.

W idealnym przypadku

powinna to byç inwestycja

na ca∏e ˝ycie. Je˝eli od

nowych okien oczekujesz

komfortu, a przy tym

bierzesz pod uwag´ ros-

nàce koszty energii,

wówczas okna z profili

REHAU-Thermo-Design 70

sà naprawd´ godne

polecenia.
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W ka˝dej sytuacji korzyÊci:
wzrost wartoÊci domu
 
Zarówno w nowych budynkach
jedno- i wielorodzinnych, jak i przy
renowacji budynków ju˝ istniejàcych,
okna z profili REHAU-Thermo-Design
70 sà warte zainwestowanych
pieni´dzy. Dzi´ki nowoczesnemu
wzornictwu oraz du˝ym mo˝liwoÊ-
ciom wyboru spe∏nià one Paƒstwa
najwy˝sze wymagania.
 

systemy rynnowe systemy rolet systemy fasadowe system centralnego systemy drzwi
odkurzania zewn´trznych



Ju˝ dzisiaj pomyÊl o jutrze –
oszcz´dzaj energi´
 
Dzi´ki efektowi REHAU-Thermo-
Block okna z profili REHAU-Thermo-
Design 70 majà bardzo dobre
parametry termoizolacyjne.
Dodatkowa komora powietrzna,
powstajàca przy zastosowaniu
standardowego zbrojenia, izoluje
zimno, zapewniajàc komfortowy
klimat w pomieszczeniu.
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WartoÊç wspó∏czynnika U ramy
do 1,3 W/m2K

REHAU-Thermo-Block

systemy drzwi zagospodarowywanie systemy okienne
przesuwno-uchylnych wód opadowych

Zredukuj zu˝ycie energii do 75% -
dzi´ki nowoczesnym oknom z profili REHAU

25

Wspó∏czynniki U okreÊlajà przenikanie ciep∏a przez przegrod´.
Im ni˝szy wspó∏czynnik U, tym mniejsze straty ciep∏a.

* pozycja wyjÊciowa: stare okno drewniane = 100%
** wspó∏czynnik U okna (123 x 145 cm) wg tabeli DIN 4108
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REHAU-
Basic-Design

profil 3-komorowy

REHAU-
Thermo-Design
profil 4-komorowy

REHAU-Thermo-
Design 70

profil wielokomorowy

100%* 56%* 33%* 30%* 25%*

wspó∏czynnik U ramy – 1,9 1,7 1,6 1,3

wspó∏czynnik U szyby 5,8 3,0 1,5 1,3 1,1

wspó∏czynnik U okna 3,6** 2,8** 1,7** 1,5** 1,3**

REHAU S702
profil 2-komorowy

(przestarza∏y)



Fascynujàce okna
- skorzystaj z mo˝liwoÊci kszta∏towania
  okien o idealnej szerokoÊci profili 70 mm!

Okna z profili REHAU-

Thermo-Design 70

umo˝liwiajà zastosowanie

ró˝nych sposobów otwie-

rania. Idealna 70-milime-

trowa szerokoÊç profili

u∏atwia otwieranie równie˝

ma∏ych okien. Mo˝liwoÊç

zastosowania wàskich

listew przyszybowych

korzystnie wp∏ywa na

wyglàd okna od wewnàtrz.

System profili REHAU-

Thermo-Design 70 idealnie

nadaje si´ do zastoso-

wania w budynkach nowo

powstajàcych, jak i przy

renowacji budynków ju˝

istniejàcych.
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szerokoÊç profili 70 mm
system wielokomorowy
idealny system dla budyn-
ków nowo powstajàcych
i ju˝ istniejàcych

70mm

instalacje systemy ogrzewania kolektory systemy systemy rynnowe
wody  pitnej pod∏ogowego s∏oneczne kanalizacyjne



˚yj wygodniej, w starym i w no-
wym budownictwie 
Je˝eli chcesz zmniejszyç zu˝ycie
energii w Twoim domu, okna z profili
REHAU-Thermo-Design 70 sà
dobrym wyborem. Przy wymianie
okien na okna z profili REHAU-
Thermo-Design 70 nak∏ad pracy na
obróbk´ oÊcie˝a jest mniejszy dzi´ki
wi´kszej szerokoÊci profili.

Ró˝norodnoÊç kszta∏tów 
Okna prostokàtne, trójkàtne, ma∏e
czy du˝e? Kszta∏t i wielkoÊç na
˝yczenie! Zastosowanie specjalnych
zbrojeƒ stalowych umo˝liwia wyko-
nanie elementów okiennych nawet
równych wysokoÊci kondygnacji.

Sposoby otwierania
Majà Paƒstwo do dyspozycji ró˝ne
sposoby otwierania, poczàwszy od
okna rozwiernego, poprzez uchylne,
a˝ po rozwierno-uchylne.
 
Szeroka paleta kolorów
Okna z profili REHAU-Thermo-Design
70 zaskakujà bogatà kolorystykà.
Wyst´pujà nie tylko w klasycznej bieli.
Mo˝na je lakierowaç niemal we
wszystkich kolorach RAL lub
okleinowaç, równie˝ okleinami
drewnopodobnymi.
Mo˝liwoÊç dobrania jasnoszarych
uszczelek do bia∏ych profili lub
czarnych uszczelek do profili
okleinowanych dope∏nia perfekcyjny
design.

 
Wzornictwo dla wymagajàcych
Klasyczne skrzyd∏o czy te˝ skrzyd∏o
zrównane powierzchniowo –
wszystko przemawia za wyborem
profili REHAU-Thermo-Design 70.
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skrzyd∏o
klasyczne

skrzyd∏o
zrównane
powierzchniowo

systemy rolet            systemy fasadowe system centralnego systemy drzwi systemy drzwi
odkurzania zewn´trznych przesuwno-uchylnych



Pozwól sobie na przyjemnoÊç!
Okna z profili REHAU                       70
to zysk pod ka˝dym wzgl´dem!

KorzyÊci ekonomiczne

i ró˝norodnoÊç systemowa

- to jeszcze nie wszystko,

czego mo˝esz oczekiwaç

od okien z profili REHAU-

Thermo-Design 70. Poznaj

szczegó∏y i okreÊl wyma-

gania dotyczàce komfortu,

jakoÊci Twojego ˝ycia,

a tak˝e wzrostu wartoÊci

Twojej nieruchomoÊci.

 

Dzi´ki zastosowaniu

w profilach skrzyde∏

optymalnych zbrojeƒ

stalowych o du˝ych

przekrojach, mogà byç

realizowane elementy

okienne nawet o wyso-

koÊci kondygnacji.

6 zagospodarowywanie systemy okienne
wód opadowych



Ochrona przed ha∏asem
Wielokomorowa konstrukcja profili
zmniejsza poziom ha∏asu w Twoim
domu. Dzi´ki pakietom szyb o ró˝nej
gruboÊci mo˝esz do woli rozkoszo-
waç si´ ciszà.
 
SzczelnoÊç
Szerokie powierzchnie przylegania
uszczelek zapewniajà bardzo dobrà
szczelnoÊç, chroniàc przed wiatrem,
deszczem, kurzem i utratà ciep∏a.
 

¸atwe w czyszczeniu
Mycie okien jest dziecinnie proste.
Antystatyczne tworzywo oraz ukoÊna
i g∏adka podstawa wr´bu oÊcie˝nicy
u∏atwiajà mycie okien przy u˝yciu
zwyk∏ego Êrodka czyszczàcego.
Unikalna receptura tworzywa PVC
zapewnia d∏ugotrwa∏à ochron´ przed
zabrudzeniami.

 
Trwa∏oÊç
Do produkcji profili z systemu REHAU-
Thermo-Design 70 zastosowano
znane ze swoich w∏aÊciwoÊci
i sprawdzone w technice okiennej
tworzywo RAU-PVC. Dzi´ki temu
czerpiesz satysfakcj´ z posiadania
tych okien przez d∏ugie lata.
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Okna antyw∏amaniowe
- bezpieczeƒstwo godne polecenia

klamka z kluczykiem

rygle antyw∏amaniowe
w naro˝nikach
obwiedniowe ryglowanie
antyw∏amaniowe

Oto podstawowa zasada: im ∏atwiej
dost´pne okno (np. na parterze)
tym lepiej powinno byç ono zabez-
pieczone. Okna z profili REHAU-
Thermo-Design 70 umo˝liwiajà
zastosowanie ró˝nego rodzaju
zabezpieczeƒ antyw∏amaniowych.

Mieszkaj przyjemniej i bezpieczniej!
Ochrona antyw∏amaniowa 

Klasa bezpieczeƒstwa WK1
Podstawowe zabezpieczenie okna
przed wywa˝eniem cia∏em, barkiem,
kopni´ciem, naskoczeniem (typowe
akty wandalizmu); ograniczona
ochrona przed wywa˝eniem
dêwignià.

Klasa bezpieczeƒstwa WK2
Wy˝szy stopieƒ zabezpieczenia
okna przed sprawcà okolicznoÊcio-
wym, stosujàcym dodatkowo proste
narz´dzia, takie jak wkr´tak, klesz-
cze, klin, próbujàcym wywa˝yç zam-
kni´tà i zaryglowanà przegrod´
budowlanà.
 
Klasa bezpieczeƒstwa WK3
Wzmocnione zabezpieczenie okna.
Ochrona przed w∏amywaczem, któ-
ry próbuje wywa˝yç zamkni´tà i za-
ryglowanà przegrod´ budowlanà
z u˝yciem dodatkowego, d∏ugiego
wkr´taka i ∏omu.

e instalacje systemy ogrzewania kolektory s∏oneczne systemy systemy rynnowe
wody pitnej pod∏ogowego  kanalizacyjne



Mistrzowska jakoÊç okien
z systemów profili okiennych REHAU

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

 

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-
Thermo-Design 70 oczekujà
doradcy, którzy udzielà wyczer-
pujàcych odpowiedzi i przedsta-
wià Paƒstwu szczegó∏owà
ofert´.

Okna z profili REHAU-Thermo-Design
70 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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