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krásný výhled

posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design

Vysokojakostní zpracování se strará
o robustnost a dlouhou životnost.

Okenní a dveřní prvky jsou investicí pro život: Stavíte nebo renovujete a stojíte před důležitým rozhodnutím.
Pokud kladete důraz na tvar, obytný komfort a úsporu nákladů díky efektivní tepelné izolaci nebo
na uchování hodnot, výběrem posuvně-zdvihacích dveří ze systému REHAU Brillant-Design učiníte správné
rozhodnutí.

Příjemné teplo především: Právě velké
plochy oken musí dobře chránit před
chladem, jinak se chlad dostává dovnitř.
Tento efekt je systémem posuvnězdvihacích dveří REHAU Brillant-Design
minimalizován a Vy se cítíte příjemně.

Žádné průniky chladu a vlhkosti
Posuvně-zdvihací dveře ze systému REHAU BrillantDesign zůstávají při každém počasí těsné. Dokonce i
rychlost větru do 115 km/h a prudký nárazový déšť
Vás může nechat v klidu. Tak zůstává ve Vašem obytném prostoru zejména na podzim a v zimě příjemně
a teplo. To je zajištěno promyšleným konstrukčním
detailem, jako je 4 komorová konstrukce a zárubně
a prahy s tepelně přerušeným mostem. Tím tískáte
velmi dobré hodnoty tepelné izolace, čímž získáte
nejen příjemné klima v místnosti, ale také zřetelně
snížíte náklady na vytápění.

Více prosklených ploch – více komfortu
Plně prosklená balkónová stěna, celoročně
využívaná terasa nebo zimní zahrada: velké prosklené plochy zvyšují podstatně Váš obytný komfort.
S posuvně-zdvihacími dveřmi z profilového
systému REHAU Brillant-Design máte větší výhled,
prosvětlený a příjemně zvětšený prostor.
Blízkost přírody si tak můžete užívat celý rok – a to
na ten nejlepší možný způsob: posuvná konstrukce
umožňuje posuv do strany a tím uspoříte místo
při otevírání dveří.

Mezinárodní značka kvality REHAU.

Všechny přednosti v přehledu:
Posuvně-zdvihací dveře ze systému REHAU Brillant-Design pro mimořádný komfort bydlení
Tepelná izolace:

hodnota Uf: 1,9 W/m2 K

Spárová prodyšnost:

třída prodyšnosti 4
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Konstrukční hloubka:

70 mm
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Odolnost proti vloupání:

do třídy odolnosti 2
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Zvuková izolace:

do třídy zvukové izolace 4
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Povrchové zpracování:

vysoce jakostní, hladké, lehce udržovatelné
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Těsnost proti dešti hnaného větrem: do třídy namáhání 9 A
– 4 komorová konstrukce
– prvek na výšku místnosti a až do 10 m šířky
Znamenitý tvar a vysoká kvalita jsou
značkou kvality REHAU.
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– tloušťka výplně do 44 mm
– také včetně rolet REHAU Comfort-Design
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ochrana proti vloupání

překážka pro zloděje zhotovená na míru

Podle umístění posuvně-zdvihacích dveří, zda jsou lehce nebo obtížně přístupné, je možné odolnost proti vloupání nastavit dle
požadovaných tříd odolnosti.

Dobře vybavené proti pokusům o vloupání
Chcete-li se cítit bezpečně, musíte mít okna,
vchodové i posuvně-zdvihací dveře zabezpečené
proti vloupání. Pokud se chcete doma cítit dobře
a na cestách si odpočinout, je možné posuvnězdvihací dveře ze systému REHAU Brillant-Design
– dle požadavku – dodat v různých třídách odolnosti
proti vloupání (až WK 2).
Stejně jako je možné okna a balkónové dveře
individuálně přizpůsobit Vašim požadavkům na
odolnost proti vloupání, tak i posuvně-zdvihací dveře
ze systému REHAU Brillant-Design jsou sestaveny
tak, aby se pomocí speciálních zavíracích prvků
a dalších bezpečnostních komponentů mohly
posuvně-zdvihací dveře individuelně nastavit proti
pokusům o vloupání.
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70 mm
konstrukční hloubka
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tvary a barvy

sladěné s vnitřním i vnějším prostorem

Volný prostor pro Vaši kreativitu
Vysoká stabilita posuvně-zdvihacích dveří ze systému REHAU Brillant-Design otevírá Vaše velkorysé
možnosti řešení. Prvky na výšku celé místnosti a
do celkové šířky prvku 10 m Vám pomohout vytvořit
si vlastní styl. Pro harmonicky elegantní vzhled se
postarají speciální oblkádací profily, které zakryjí
veškeré spáry.

Exkluzivní barvy a povrch pro každý styl
a každou představu.
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Do hry přichází barvy
K architektuře Vašeho domu máte samozřejmě
k dispozici velký výběr barevných variant:
od klasické bílé přes 150 barevných tónů RAL až po
různé dekory dřeva.

dlouhá životnost

každý den s novou radostí

Jen kvalita je stálá
Posuvně-zdvihací dveře Vám mají sloužit a dělat radost po dlouhou dobu a nepřidělávat žádnou zbytečnou
práci. Proto jsou posuvně-zdvihací dveře ze systému REHAU Brillant-Design vyráběny v prvotřídní kvalitě.
Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a díky kvalitnímu povrchu zaručí snadné čištění.
Posuvně-zdvihací dveře ze systému REHAU BrillantDesign jsou vyráběny s vysokou jakostí materiálů a
s velkou pečlivostí dílenského zpracování.
Materiál RAU-PVC je velmi odolný proti povětrnostním vlivům, nevyžaduje údržbu a přispívá trvale
k uchování a ke zvyšování hodnoty Vašeho domu.

Zpracování materiálu vyniká dlouhou
životností a stálostí hodnot.

Díky svému kvalitnímu hladkému a uzavřenému
povrchu jsou prvky ze systému REHAU BrillantDesign méně náchylné na zašpinění a dají se rychle
a snadno vyčistit pomocí vody, mycího prostředku a
jemného hadříku.

Kvalitní povrch zaručí snadné čištění.
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posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design
pro trvalou radost z vašeho domova

Stavíme na kompetenci
REHAU spolupracuje jen se zkušenými výrobci stavebních prvků.
U těch budete v nejlepších rukou a budou Vám poskytnuty potřebné
odborné rady. U novostaveb Vašeho domu stejně jako při rekonstrukcích - od vzhledu přes tepelnou izolaci a ochranu před sluncem až
k ochraně proti vloupání. Vaše vchodové dveře budou vyrobeny,
dodány a namontovány přesně podle Vašeho přání.
Také po zabudování je Vám odborný zpracovatel plně k dispozici.

Zkušenosti vytváří kvalitu
Již více jak půl století firma REHAU ve světě vyvíjí a vyrábí profilové
systémy pro okna, dveře a fasády, a to s inovativním myšlením
propojeným s praxí a s tradičně vysokými požadavky na kvalitu.
Proto využívají technici firmy REHAU také hodnotné poznatky z oblasti
technického zařízení budov a inženýrských staveb, ve kterých je firma
REHAU celosvětově rovněž mnoho let úspěšně činná.
Tyto synergie, těsné partnerství s výrobci stavebních materiálů a
průběžné proškolování pracovníků autorizovaných firem řadí skupinu
REHAU k vedoucím výrobcům oken, dveří a fasád v České republice.

Unlimited Polymer Solutions

Energetická hospodárnost
Rodina systému Brillant-Design Vám kromě posuvně-zdvihacích dveří
nabízí i okna a vchodové dveře.

OKNA ZE SYSTÉMU REHAU BRILLANT-DESIGN

VCHODOVÉ DVEŘE REHAU BRILLANT-DESIGN

VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE A TVAROVÁ VARIABILITA
PRO VYSOKÝ STANDARD V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

www.rehau.cz

ATRAKTIVNÍ VÝROBEK SE STABILNÍ HODNOTOU
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Prospekt okenních systémů Brillant-Design
Tiskové číslo 799700CZ
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Prospekt vchodových dveří Brillant-Design
Tiskové číslo 799720CZ

ZASTOUPENÍ REHAU:
Praha: REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, tel: 272 190 111, fax: 272 680 176, e-mail: ff.cz@rehau.cz
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