HIGH-DESIGN SLIDE

Portas de correr para umas vistas de sonho

MAIS ALTAS, MAIS LARGAS, MAIS ELEGANTES
Máxima superfície de vidro, mais luminosidade

As grandes portas de correr do sistema HIGH-DESIGN SLIDE proporcionam
dimensões até agora impensáveis.

Até 2,70 metros de altura
de folha
para novas soluções
arquitetónicas

O sistema de portas de correr HIGH-DESIGN SLIDE
permite uma altura de folha até 2,70 metros,
abrindo assim uma nova gama de possibilidades de
soluções arquitetónicas para os desenhos de
fachadas mais exigentes. As reduzidas secções de
PVC permitem uma maior entrada de luz nas
habitações, têm uma elevada resistência à
intempérie e são muito isolantes. Além disso,
proporcionam um ambiente em casa mais tranquilo
por impedirem a entrada de ruído desde o exterior.

Vantagens das janelas de PVC

- Extraordinárias prestações isolantes
- Maior segurança
- Reduzida manutenção
- Grande variedade de desenhos

Proteção anticorrosão

A limpeza não será um problema:
Tem uma superfície exclusiva e extremamente lisa
(High-Definition-Finishing) que repele a sujidade,
permitindo uma limpeza sem esforço. Assim terá
mais tempo para desfrutar do seu tempo livre.
Acabamento superficial janelas convencionais

Acabamento superficial HIGH-DESIGN SLIDE

HDF

Escolha a sua porta de correr
As portas de correr HIGH-DESIGN SLIDE permitem
múltiplas possibilidades de abertura. 			

180 kg de peso por folha
graças a um desenho particularmente resistente

								
							
A sua resistente estrutura permite utilizar uma folha
com um peso até 180 kg.

O sistema HIGH-DESIGN SLIDE oferece a
máxima variedade de cores
Pode escolher a cor ou o acabamento que mais se
adequa aos seus gostos e necessidades, inclusive
se pretende que o seu espaço esteja atualizado
com as últimas tendências em decoração. Dê
largas à sua imaginação e crie o seu próprio estilo
para
Gama a
desua
coresporta de correr HIGH-DESIGN SLIDE.

Mais de 50 cores à sua disposição para que
escolha a que mais lhe agrada e melhor se ajusta
ao desenho da sua casa. Com acabamentos de
madeira, cores lisas, texturas metálicas... como
pretende que seja a sua porta REHAU?
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Mais de 50 cores

Gama de cores:

para um desenho sem igual
Madeira
Madera

Cor
Winchester

Nogueira

Carvalho

Carvalho irlandês

Carvalho claro

Carvalho dourado

Carvalho escuro

Pinho comum

Metalizado
Branco relevo

Branco creme

Amarelo

Castanho chocolate

Castanho escuro

Alux DB 703

Alux alum. cinza

Carvalho pântano

Vermelho

Vermelho escuro

Bordeaux

Alux antracite

Alux alumínio

Pinho oregón

Pinho douglas

Verde

Verde musgo

Verde escuro

Platina

Faia

Mogno

Macore

Azul brilhante

Azul ultramarino

Azul aço

Antracite escovado

Cerejeira suave

Cerejeira rústico

Cerejeira escuro

Cinza claro

Cinza

Cinza sinal

Cinza prata

Cerejeira blossom

Siena PN

Siena PR

Cinza ágata

Cinza basalto

Cinza ardósia

Ouro

Cinza quartzo

Cinza antracite

Alux cinza pedra

Bronze

Devido à impressão, as cores e texturas que mostramos nesta gama podem-se desviar ligeiramente das cores reais dos perfis folheados.
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Devido à impressão, as cores e texturas que mostramos neste catálogo podem-se desviar ligeiramente das cores reais dos perfis folheados.

Rodas de alta qualidade
que garantem um ótimo
funcionamento

Vidro isolante
até 33 mm de espessura
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Sistema de 2 câmaras com uma câmara
de reforço de maior dimensão para maior
estabilidade

Reforço em aço galvanizado para
uma excelente estática e uma
funcionalidade duradoura

As juntas de escova pré colocadas
no perfil, conseguem uma elevada
estanqueidade à água e evitam as
entradas de ar

HIGH-DESIGN SLIDE para umas vistas
memoráveis:
	Tecnologia alemã de máxima qualidade
	Extraordinariamente fácil de limpar, graças
ao seu acabamento superficial de alta
definição «High-Definition-Finishing»
	As rodas de poliamida de alta qualidade
deslizam silenciosa e suavemente sobre o
carril em alumínio
	Excelente isolamento térmico e acústico com
vidro isolante até 33 mm de espessura

Está interessado no sistema HIGH-DESIGN SLIDE? Contacte-nos que o aconselharemos com todo o gosto!

REHAU LDA.
Av. Dom João II nº 41 2º B
1990-084 LISBOA
Tel. 218 987 050
lisboa@rehau.com

Ainda tem dúvidas sobre as janelas que mais
convêm para a sua casa?

Siga-nos em
Reservado o direito a realizar
modificações técnicas

Consulte a nossa página web em:

www.rehau.pt

REHAU Portugal

920700 PT
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