valorizando e fazendo a diferença
nos mínimos detalhes
fitas de borda para acabamentos especiais
A REHAU traz as melhores soluções em acabamento com fitas de borda plásticas, funcionais, ergonômicas e ambientalmente corretas. Uma ampla gama
de produtos e qualidade de alto nível asseguram sua competência em matéria de design. São milhares de padrões diferenciados que acompanham as
tendências de todos os fabricantes de chapas do mercado, assim como as necessidades exclusivas de cada cliente. Seus produtos são adaptáveis a
qualquer ambiente e podem ser produzidos no mesmo acabamento da chapa, criando assim um resultando final excelente. Além da grande variedade de
tons, desenhos únicos e alta resistência, as fitas apresentam uma durabilidade excepcional. Ressaltando e valorizando seu projeto, a REHAU comprova
que nos mínimos detalhes se garante o máximo de sofisticação.

www.rehau.com.br

A parceira ideal em qualquer desafio
Fundada em 1948, na Alemanha, a REHAU desenvolve e comercializa produtos, sistemas e módulos a partir de termoplásticos e elastómeros,
contribuindo para a solução de problemas técnicos em qualquer tipo de projeto.
Uma empresa presente em mais de 50 países que atua em praticamente todos os setores, como a indústria automobilística, engenharia,
obras públicas e civis, tecnologia médica, indústria de mobiliário e muitos mais.
A REHAU aplica todos os processos usuais na transformação de polímeros – extrusão, injeção, moldagem térmica e método de sopro – e oferece
ainda todas as possibilidades para acabamentos de superfícies e para produção e elaboração de produtos, incluindo todo o processo de engenharia.
Conheça a REHAU, seja um parceiro e conte com o apoio de quem é especialista em superar desafios.

Mirassol
Arapongas
Cotia
Caxias
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REHAU no Mundo

REHAU no Brasil

REHAU brasil
matriz
COTIA / sp
rua tomas sepe, 55
jardim da glória
cep: 06711-270 - cotia - sp
tel: -11 4613 3920/3904
fax: -11 4613 3923
vbsap@rehau.com

www.rehau.com.br

filial Arapongas
pça. dr. júlio junqueira, 88
sala 1101 - ed. pal. da ind. e com.
cep: 86701-160
arapongas - pr
tel: -43 3152 2004
fax: -43 3152 2004
arapongas@rehau.com

filial caxias do sul
rua ernesto alves, 1887
sala 402 - centro
cep: 95020-360
caxias do sul - rs
tel: -54 3214 6606
fax: -54 3214 6606
caxias@rehau.com

filial minas
rua santa rita durão, 74
sala 1005 - bairro funcionários
CEP 00000-000
mono monomo - mg
tel: -31 3309 7737
fax: -31 3309 7738
????????????@rehau.com

filial mirassol
av. alfredo blundi, 32-27
bairro portal
cep: 15130-000
mirassol - sp
tel: -17 3253 5190
fax: -17 3253 5218
mirassol@rehau.com

