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Stavebnictví
Automotive
Průmysl

Okna jsou životní investice. Pokud stavíte nebo rekonstruujete větší rozsah oken, stojíte před důležitým rozhodnutím. Hledáte-li přijatelné
finanční náklady a přitom seriózní parametry nejen v oblasti tepelných úspor, jsou pak pro Vás okna z profilů REHAU Silver-Design - Euro 70
tím správným rozhodnutím.

Vynikající poměr ceny a výkonu
Investujte do nové bytové výstavby nebo sanace velkých obytných domů
s cílem získat vysokou přidanou hodnotu za rozumnou cenu.
Právě okna a balkónové dveře z profilového systému REHAU Silver-Design
- EURO 70 splňují parametry požadované tepelně technickými normami
s dostatečnou rezervou a pořizovací ceny splní Vaše představy.
Okenní výplně lze osadit sestavou skel s vysokými tepelně technickými

parametry (trojsklo, HEAT MIRROR) nebo akustickými vlastnostmi
na úrovni až Rw = 40 dB.
Systém REHAU Silver-Design - EURO 70 využívá celé palety doplňkových
profilů řady 70 mm (shodně pro REHAU Brillant Design, Rám 115-4K
apod.)
Profily jsou opatřeny naextrudovaným těsněním módní šedé barvy, která
dodává specifický vzhled různě tvarovaným profilům křídla.

Progresivní konstrukční hloubka 70 mm a 5komorová technologie
zajistí optimální tepelnou izolaci.
Hodnota tepelného prostupu Uf*: 1,2 W/m2 K

* Hodnota U popisuje prostup tepla stavebním prvkem.
Čím nižší je hodnota U, tím nižší je tepelná ztráta.
Vnitřní a vnější předkomory zajišťují dobrou tepelnou a zvukovou izolaci.

Přehled všech výhod:
Okenní profilový systém REHAU Silver-Design - EURO 70 je vhodný nejen pro rekonstrukce

Mezinárodní značka kvality REHAU.

Vynikající design a vysoká kvalita jsou
značkou REHAU.

Součinitel tepelného prostupu:

hodnota Uf: 1,2 W/m2 K

Konstrukční hloubka:

70 mm

Odolnost proti vloupání:

do třídy odolnosti 2

Zvuková izolace:

až do třídy TZI 4

Povrchová úprava:

jakostní, hladká, uzavřená, se snadnou údržbou

– ideální pro sanaci panelových domů
– také včetně rolet REHAU Comfort-Design
– splní nároky na úsporu tepla

– 5komorová technologie
– pro okna a balkónové dveře
– certifikováno pro EU
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