IDEE. PROJECT. SUCCES.

Oplossingen voor de creatieve interieurbouw.

Alleen REHAU biedt een uitgebreid totaalsysteem voor de
creatieve interieurbouw
– door experts voor experts.

Zodat uw ideeën werkelijkheid worden.
De uitdagingen in de creatieve interieurbouw zijn
legio. Van het kleine maatwerk bij kastbouw of
winkelinrichting tot een complete showroom van
een groot internationaal merk moet er voortdurend
worden gezocht naar de juiste oplossing. Dan heb
je een sterke en ervaren partner nodig, die zich
aan kan passen aan de verschillende eisen. En die
ideeën begeleidt tot aan de succesvolle realisatie.
Als u voor REHAU kiest, kiest u voor kwaliteit en
innovatie. Alleen bij ons vindt u oneindig veel
systeem- en decormogelijkheden voor alle toepassingsgebieden – zowel voor oppervlakken, jaloeziedeursystemen, kantenband, plinten en
wandaansluitprofielen als voor akoestische oplossingen. In exclusieve designseries. Altijd passend.
Ontdek het uitgebreide interieurbouwsysteem van
REHAU en profiteer van de enige echte totaaloplossing voor projecten van welke omvang dan ook.
Als competentiepartner voor experts bieden wij
bovendien exclusieve service en online tools om
u vanaf het begin te kunnen ondersteunen bij uw
dagelijkse projectwerkzaamheden.

Vier beloftes van REHAU waar
u op kunt vertrouwen:

Uitgebreide systeemen decorkeuze.
Elk aantal, elke lengte,
vanaf 1 stuk.
Binnen 5 minuten
online gepland en besteld.
Voor 12.00 uur besteld –
in principe de volgende
dag geleverd.
Kies voor programma’s en services op maat
voor interieurbouw van industriële kwaliteit.

RAUVISIO oppervlakmaterialen
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VAN ALLES HET BESTE.
UIT ÉÉN HAND.
Wij ontwikkelen constant nieuwe, innovatieve oplossingen voor de creatieve
interieurbouw. Profiteer ook van het grootste systeem- en decoraanbod binnen
de branche en maak gebruik van ons brede spectrum aan oppervlakken, kantenband, plinten, wandaansluitprofielen, akoestische oplossingen, jaloeziedeuren terrassystemen. Voor maximale vormgevingsvrijheid, efficiënte verwerking en
uitstekend design, afgewerkt tot in de puntjes.

HET INTERIEURBOUWSYSTEEM VAN REHAU

De totaaloplossing voor projecten van welke omvang dan ook.
RAUKANTEX kantenband
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RAUWALON wandaansluitprofiel

7

Nieuw:
met onzichtbare
afdichtingslip!
RAUVOLET jaloeziedeursystemen

Leverbaar
vanaf

1m

8

5  
x
sneller

gemonteerd
RELAZZO terrassystemen

9

Snelmontagesysteem
zonder voorboren.

RAUBASE plinten
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Watervast

“VOOR GEWELDIGE
IDEEËN HEBBEN WIJ
EEN GEWELDIGE
PARTNER NODIG.”

In de winkel, showroom of op de beurs: wie zich
bezighoudt met de sleutelklare bouw van inrichtingselementen van diverse afmetingen en complexiteit, moet zijn klanten plannings- en budgetzekerheid kunnen garanderen. Dat kan alleen met een
betrouwbare en gelijkgezinde competentiepartner
die de branche van haver tot gort kent en die overtuigt door knowhow, made in Germany: REHAU.
REHAU staat voor exclusieve designseries en
eersteklas kwaliteit zonder compromissen. Profiteer
van de meest uitgebreide systeem- en decorkeuze binnen de branche en maak gebruik van onze
ervaring in de interieurbouw voor het succes van uw
onderneming.
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“IK WIL ME BIJ HET
ONTWERPEN NIET
DRUK HOEVEN TE
MAKEN OVER DE
HAALBAARHEID.“

Naast een hoge mate aan creativiteit moeten deskundigen op het gebied van interieurbouw vooral
veelzijdigheid en flexibiliteit tonen om op de lange
termijn succesvol te kunnen zijn. Dat geldt in het
bijzonder voor bedrijven die hun klanten vanaf het
ontwerp en de daaropvolgende fabricage tot aan de
montage alles uit één hand bieden.
Met REHAU staat er een competente partner aan
uw zijde, die u op alle gebieden van de creatieve interieurbouw adviseert en daadkrachtig ondersteunt.
Vertrouw op meer dan 60 jaar branche-ervaring –
wij kennen de uitdagingen van de projectwereld als
geen ander.
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“BIJ ONS DAGELIJKS
WERK HEBBEN WE
EEN PROJECTPARTNER
NODIG DIE MET ONS
MEEDENKT.”

Onverwachte wijzigingen in het ontwerp, speciale
ontwerpen onder tijds- en kostendruk, beperkte
mankracht - allemaal randvoorwaarden die de
dagelijkse gang van zaken er niet eenvoudiger
op maken. Dan wil je kunnen vertrouwen op een
partner die meehelpt als het eens een keer hectisch
wordt of als er onderdelen moeten worden gezocht
die in die vorm nog niet bestaan.
REHAU helpt bij de realisatie van individuele wensen
van klanten en biedt advies vanaf het eerste ontwerp tot aan het uiteindelijke interieurbouwproject.
Op basis van samenwerking. Betrouwbaar. Met een
voor de branche unieke diversiteit.
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Met het REHAU-portaal voor interieurbouw bieden wij u exclusieve diensten en tools om uw
projecten nog beter te kunnen plannen en tot een succes te kunnen maken.
Als u dat wilt, worden we zogezegd een deel van uw team. Maak gebruik van onze manpower
en knowhow – voor een effectieve samenwerking.
Oppervlakkenconfigurator
In slechts zeven stappen naar op maat gemaakte
meubelfronten. Leverbaar vanaf 1 stuk.

Persoonlijk advies nodig?
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw
REHAU verkoopkantoor.

Jaloeziedeurconfigurator
Op eenvoudige wijze jaloeziedeursystemen voor elk
toepassingsgebied plannen en bestellen.

REHAU Docs-app
De nieuwste brochures, technische informatie,
gebruiks- en montagehandleidingen of catalogi: met
de app REHAU Docs hebt u alles direct bij de hand.

Kantenband
Met slechts een paar klikken de perfecte combinatie van kantenband en plaat vinden, precies
passend bij uw wensen en al leverbaar vanaf een
lengte van 1 meter, of gewoon een kantenband
kiezen en online aanvragen; het monster krijgt u
gratis geleverd.
Montagevideo’s
Duidelijk en compact, zodat later alles ter plekke
perfect lukt.

PORTAAL VOOR DE
INTERIEURBOUW
Door experts voor experts

Ontdek de grootste systeem- en
decorkeuze binnen de branche
en maak gebruik van onze
exclusieve services voor
interieurbouwers:
www.rehau.com/interior
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RAUVISIO OPPERVLAKMATERIALEN
Voor design dat sfeer creëert

RAUVISIO is een innovatief oppervlakkenprogramma dat functionaliteit combineert met duurzaamheid en eindeloos veel designmogelijkheden. Welk oppervlak u ook kiest: wij hebben
voor elke ambiance de passende oplossing.

RAUVISIO crystal
Met de ontwikkeling van RAUVISIO crystal heeft
REHAU een ware revolutie veroorzaakt op de markt
van de glastoepassingen. Het polymeermateriaal
waarvan het is gemaakt, compenseert voor 100%
de nadelen van echt glas en combineert de
voordelen daarvan met de positieve eigenschappen
van thermoplastische laminaten. Maak kennis met
het flexibelste glas ooit.
RAUVISIO crystal slim
Nog meer speelruimte voor ideeën met een
glaslook: gebruik de glaspanelen ook eens in
nissen, als wandbekleding of in fronten. RAUVISIO
crystal slim is bovendien zeer geschikt voor het
renoveren van tegelwanden, ook op plekken die nat
kunnen worden.
Met standaard

20 jaar
UV-bestendig
voor interieurtoepassingen

houtbewerkingsgereedschap te bewerken

50%
lichter
dan echt glas

RAUVISIO brilliant
Ons hoogglanslaminaat van de nieuwste generatie vervangt dankzij zijn briljante
dieptewerking kostbare gelakte onderdelen, zonder af te hoeven zien van de
laklook. Door de voegloze verbinding van plaat en kantenband ontstaat een
perfect, van top tot teen glanzend onderdeel van uitzonderlijk design. RAUVISIO
brilliant is bijzonder krasvast en daarmee zeer geschikt voor de interieurbouw.
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“EINDELIJK KUNNEN WE
ONS UITLEVEN – BIJNA
ALLES IS MOGELIJK.“

Voegloze
look.
Voor elk decor
de juiste lijm.

3x snellere renovatie

RAUVISIO mineral
Met RAUVISIO mineral worden ideeën werkelijkheid
– exact volgens de gegevens van de ontwerper,
volledig volgens de wensen van de klant. Dat is
mogelijk dankzij een uitgebreid decorpalet en een
grote keuze aan platen, wasbakken en spoelbakken
in de meest uiteenlopende afmetingen.
RAUVISIO mineral is natuurlijk ook te combineren
met allerlei verschillende materialen zoals hout,
steen of glas, voor een grensverleggend resultaat.

Minstens drie keer sneller renoveren met
RAUVISIO voor de interieurbouw.
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Basic Collection – design tot in detail
Door de vraag naar meer individualiteit in meubelontwerpen en de aandacht voor detail is kantenband steeds belangrijker geworden als vormgevingselement. REHAU bewijst dit met meer dan
1.200 kleuren en decors in de Basic Collection. De
uni- en decorkantenbanden passen qua kleur,
decor, structuur en lak perfect bij de verschillende
platen.
Bent u op zoek naar een bij uw plaat passend
kantenband? REHAU biedt een makkelijke online
tool: met slechts een paar klikken vindt u de
perfecte combinatie van rand en plaat, in alle
decors, alle afmetingen en alle materialen,
afgestemd op meer dan 15.000 plaat- en
laminaatmodellen van alle gerenommeerde
fabrikanten.
www.rehau.com/collection

en
1.200 kleuren
decors

Leverbaar vanaf

1m

RAUKANTEX KANTENBAND

Elk gewenst kantenband, voor creatieve interieurbouw
Realiseer met REHAU kantenband uw ideeën en persoonlijke wensen op het gebied van modern meubeldesign. Profiteer van onze diversiteit met meer dan 1.200 kleuren en decors in kleine hoeveelheden
rechtstreeks leverbaar vanaf ons magazijn. Met meer dan 300 nieuwe modellen per jaar zijn wij altijd bij
de tijd. Overtuig uzelf van het hoogwaardige kantenband voor de creatieve interieurbouw uit de Basic en
Premium Collection van REHAU.

RAUKANTEX visions en
color elegant mat:

100% afgestemd
op RAUVISIO crystal

Premium Selection – highlights als het om
kantenband gaat
Met de Premium Selection bieden wij onze partners
uit de handel en interieurbouw nieuwe perspectieven op het gebied van modern meubeldesign. De
keuze aan exclusief kantenband is perfect afgestemd op de hedendaagse bladen en laminaat of
ideaal als contrasterende rand te gebruiken.
Met de Premium Selection kunt u uw ideeën en de
wensen van uw klanten optimaal realiseren, een
doorslaggevend voordeel ten opzichte van de
concurrentie.

“EERST WAS IK OVERWELDIGD DOOR DE KEUZE. NU WORDT IK ER
STEEDS WEER DOOR
GEÏNSPIREERD.“

Met dank aan nobilia
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RAUVOLET JALOEZIEDEURSYSTEMEN
Individuele kastvormgeving

Altijd perfect op elkaar afgestemd: RAUVOLET jaloeziedeursystemen bieden u maximale
vrijheid bij de vormgeving van kasten in de interieurbouw. Combineer geleiding, profiel en
kleur geheel naar eigen idee volgens het modulaire principe; in samenspel met de andere
onderdelen van ons totaalsysteem kunt u zo uw visie op stijlvol interieurdesign met optimale
functionaliteit realiseren.

Eenvoudig ontwerpen en bestellen:
REHAU jaloeziedeurconfigurator.
Levering van kant-en-klaar gemonteerde sets vanaf 1 stuk binnen
1 week.
www.rehau.com/tambourdoors

5x sneller gemonteerd
dankzij het ‘Plug & Play’-jaloeziedeursysteem (in vergelijking met afzonderlijke
onderdelen)
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Levering vanaf
1 stuk

“ECHTE RUIMTEWONDEREN DIE ONS MEER
SPEELRUIMTE BIEDEN BIJ
DE VORMGEVING.“

RAUWALON WANDAANSLUITPROFIEL
De strakste verbinding tussen werkblad en muur

Het RAUWALON wandaansluitprofiel stelt de norm
op het gebied van design, verwerking en decoratie.
Ons programma is afgestemd met alle gerenommeerde plaatfabrikanten in Europa en in bijna alle
gewenste decors verkrijgbaar. Vertaal uw vormgevingsideeën in een harmonieus geheel en geef uw
keukenprojecten optisch de finishing touch die ze
verdienen.
Nieuw: RAUWALON perfect-line met

onzichtbare
afdichtingslip.

Meer dan 15.000
mogelijkheden

afgestemd op alle plaat- en laminaatcollecties

“WANDAANSLUITINGEN
MOETEN VOORAL ÉÉN
DING: NIET OPVALLEN.”
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RAUBASE PLINTSYSTEMEN

De basis voor moderne keukenontwerpen

Functioneel en decoratief: REHAU plintsystemen bestaan uit plinten, hoekprofielen, binnen- en buitenhoeken (90° en 135°), einddoppen en plintafdichtingsprofielen. Daarmee heeft u de mogelijkheid uw keukenideeën vanaf de basis vorm te geven met een uniform oppervlak of gericht accenten aan te brengen.
Bovendien vormen de holle profielen met een zachte, onzichtbare afdichtingslip een betrouwbare barrière
tegen vocht en vuil. REHAU plinten zijn verkrijgbaar in de nominale hoogten 100, 125, 150 en 225 mm.

Waterproof

Afdichtingslip als betrouwbare buffer
tegen vocht en vuil.
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Universele
metaalklemmen
voor eenvoudige bevestiging

“WIJ WAARDEREN DE
LIEFDE VOOR DETAIL.
DAT MAAKT VOOR ONS
HET VERSCHIL.”
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RAUWORKS EN RAUVOLET “ACOUSTIC SOLUTIONS”
Voor ongestoord werken

Het voordeel van akoestisch meubilair is dat u het gericht in kunt zetten om de werksituatie ter
plaatse positief te beïnvloeden. Met de akoestische oplossingen RAUWORKS en RAUVOLET
heeft u hiervoor de keuze uit verschillende onderdelen die geluid efficiënt dempen en daarmee
de medewerkers beschermen tegen lawaai. Een even fraaie als effectieve systeemoplossing
voor een beter werkklimaat in een moderne kantooromgeving.

4x

Tot
meer
geluidsabsorptie
dankzij de systeemdiepte van 5,5 cm*

Het duurt gemiddeld 14 dagen

tot u de investering in akoestische maatregelen hebt terugverdiend.**

“GEOPTIMALISEERDE
AKOESTIEK BRENGT ZIJN
GELD SNELLER OP DAN
VAAK WORDT GEDACHT.“

*Bron: aanname absorptiewaarde voor standaardsysteem 0,2 in vergelijking met RAUWORKS 0,8
**Bron: berekening REHAU AG + Co.
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RELAZZO TERRASSYSTEMEN
Voor de meest extreme omstandigheden.
Tijdloos elegant, natuurlijk design of luxe duurzaamheid: in de collectie RELAZZO vindt u voor elke toepassing de juiste plank. Door de diverse kleuren, vijf
verschillende oppervlaktestructuren, drie breedtes
en de zichtbare en voelbare touch van hout kunt u
eindeloos variëren. RELAZZO splintert niet en geeft
een blijvend feelgoodgevoel, dat uw klanten zullen
waarderen.
Onze planken zijn bovendien UV-bestendig. Daardoor blijft de kleur jarenlang behouden. Makkelijk in
onderhoud, innovatief en milieuvriendelijk.

“HET AANLEGGEN VAN
EEN TERRAS IS NOG
NOOIT ZO EENVOUDIG
GEWEEST.
EN ALLES PAST BIJ HET
INTERIEUR.”

Snelmontagesysteem,

zonder
voorboren
Hoogste
antislipklasse
volgens DIN 51097

Nieuw: Massieve plank RELAZZO coro
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Nederland:
REHAU N.V.
Watergoorweg 79
3861 MA Nijkerk
www.rehau.nl
België:
REHAU N.V.
Ambachtenlaan 22
Ambachtszone Haasrode 3326
3001 Heverlee (Leuven)
www.rehau.be
Technische wijzigingen en
fouten voorbehouden
M00088 11.2015

REHAU Docs-app voor iPad,
iPhone en Android-apparaten
www.rehau.com/interior

