WHEN USING
KVALITA
ZA SUPER CENY
remove ponuka
Akciová
text frame
podlahového
from sample
vykurovania
page 2017

NOVINKA: RAUTHERM SPEED
Akciová ponuka 2017
Speed znamená v anglickom jazyku rýchlosť, a práve to
inovácia prináša. Rúrka Rautherm Speed 16 z PE-Xa
je vybavená suchým zipsom, ktorý sa okamžite po
položení sám pevne uchytí na systémové platne Speed
s flísovým povrchom.

Až o 30% ž
montá
rýchlejšia

Rúrka RAUTHERM Speed K
16 / 500 m so suchým zipsom
katalógové číslo 11604501500
BEŽNÁ CENA: 2,05 EUR/m

AKCIOVÁ CENA: 1,69 EUR/m
Systémová doska Speed
30 mm so suchým zipsom
katalógové číslo 113152551002
BEŽNÁ CENA: 9,93 EUR/m2

AKCIOVÁ CENA: 8,28 EUR/m2
Systémová rohož Speed
3 mm so suchým zipsom
katalógové číslo 131161101001
BEŽNÁ CENA: 10,53 EUR/m2

AKCIOVÁ CENA: 8,76 EUR/m2
Unikátna 3mm rohož Speed bez
izolácie so samolepiacou spodnou
stranou pripravená na okamžitú
pokládku na hotovú izolačnú vrstvu.
Poznámky:
- Kvôli výhodnej logistike a ochrane rúrok odporúčame odber celých paliet
s 5 kotúčmi
- Systémovú dosku alebo rohož Speed za akciovú cenu možno odoberať len
spoločne s rúrkou RAUTHERM Speed K 16 v 500m kotúči v pomere cca.
80m2 a 500m rúrok
- Pre odchýlne množstvo prosím kontaktujte Vášho obchodného zástupcu

KLASIKA: RAUTHERM S A VARIONOVA
Akciová ponuka 2017
Neprekonateľná klasika – robustná rúrka Rautherm S 17 uložená
do systémovej dosky Varionova s výstupkami.

Rúrka RAUTHERM S
17 / 500 m
katalógové číslo 11361401500
BEŽNÁ CENA: 1,96 EUR/m

AKCIOVÁ CENA: 1,29 EUR/m
Systémová doska VARIONOVA
30 mm
katalógové číslo 12278291001
BEŽNÁ CENA: 12,20 EUR/m2

AKCIOVÁ CENA: 10,90 EUR/m2
Systémová doska VARIONOVA
11 mm
katalógové číslo 12051591001
BEŽNÁ CENA: 11,50 EUR/m2

AKCIOVÁ CENA: 10,40 EUR/m2

Poznámky:
- Kvôli výhodnej logistike a ochrane rúrok odporúčame odber celých paliet
s 5 kotúčmi
- Systémovú dosku za akciovú cenu možno odoberať len spoločne s rúrkou
RAUTHERM S 17x2 v 500m kotúči v pomere cca. 80m2 a 500m rúrok
- Pre odchýlne množstvá prosím kontaktujte Vášho obchodného zástupcu

REGULÁCIA KU KAŽDEJ PODLAHOVKE!
Akciová ponuka 2017
Ušetrite Vašim stavebníkom ďalších 10% prevádzkových nákladov
a zabezpečte maximálny komfort a kontrolu nad vykurovaním s priestorovou
reguláciou Nea.

Regulátor Nea H
230V katalógové číslo 13362301001
24V katalógové číslo 13360241001
BEŽNÁ CENA: 47,00 EUR/m

AKCIOVÁ CENA 38,90 EUR/m
Regulátor Nea HT
230V katalógové číslo 13372301001
24V katalógové číslo 13370241001
BEŽNÁ CENA: 57,50 EUR/m

AKCIOVÁ CENA: 46,90 EUR/m
Regulačný rozvádzač Nea
230V katalógové číslo 13422301001
24V katalógové číslo 13420241001
BEŽNÁ CENA: 117,00 EUR/m

AKCIOVÁ CENA: 93,60 EUR/m

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA REHAU
Plošné systémy vykurovania a chladenia
Všetky systémy REHAU boli vyvinuté pre drsné
podmienky na stavbe. Je jedno, pre ktorý systém
sa rozhodnete, všetky komponenty sa dajú rýchlo
a jednoducho zabudovať, a zároveň Vám
ponúkajú najvyššiu možnú mieru istoty
a komfortu.
REHAU ponúka pre podlahové vykurovanie široký
výber spôsobov pokládky, okrem klasických systémov s betonážou poterov,
je k dispozícii aj suchý systém prekrytý sadrovláknitými doskami.
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Rúrky REHAU sú vyrobené zo
sieťovaného polyetylénu PE-Xa
(sieťovaný polyetylén najvyššej
kvality „A“), ktorý patrí k absolútnej
špičke. Pri procese výroby sa
jednotlivé molekuly polyetylénu
spoja do trojrozmernej siete. Toto
predurčuje PE-Xa vynikajúce
vlastnosti, najmä:
- vysokú životnosť
- odolnosť proti teplotám (od -80°C do 110°C)
- odolnosť voči mechanickým poškodeniam
- kyslíková bariéra EVAL pre tesnosť voči prenikaniu kyslíka
- spájanie miliónkrát overenou spojovacou technikou násuvnej objímky
- vďaka dĺžkam kotúčov 500m však možno väčšinu podlahových okruhov
realizovať úplne bez spojov
- záruka REHAU 10 rokov s poistným krytím až do výšky 500.000 EUR

PODMIENKY AKCIE
Akciová ponuka podlahového vykurovania 2017

1. Akcia trvá od 1.4.2017 do 31.12.2017.
2. Akciové ceny sú uvedené ako akciové brutto cenníkové ceny v EUR bez
DPH.
3. Všetky akciové podmienky akcie sa vzťahujú bezprostredne na odbery
priamych zmluvných partnerov spoločnosti REHAU s.r.o.- odborných
veľkoobchodov TZB. Podmienky akcie platia aj pre odbery odborných
montážnych firiem vo veľkoobchodoch, ak sú v súlade s obchodnými
podmienkami jednotlivých veľkoobchodov.
4. Akciu nie je možné kombinovať so žiadnou inou akciovou ponukou
REHAU.
5. REHAU s.r.o. si vyhradzuje právo AKCIU upravovať, meniť, predĺžiť,
prípadne predčasne ukončiť.
Prajeme Vám čo najlepšie zákazky, veľa zdaru a mnoho inštalácií s našimi
materiálmi.
Kontakty na Vašich technicko-obchodných zástupcov Rehau:
- pre Bratislavský kraj: Ing. Radovan Marcin +421 905 449 438 radovan.marcin@rehau.com
- pre kraje TT, NR a TN: Ing. Miroslav Tamaškovič +421 905 449 447 miroslav.tamaskovic@rehau.com
- pre kraje ZA a BB: Ing. Peter Tomáň +421 905 449 445 peter.toman@rehau.com
- pre kraje PO a KE: Ing. Peter Filičko +421 915 980 706 peter.filicko@rehau.com
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