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BEHAAGLIJK ENERGIE BESPAREN

MET ISOLERENDE RAMEN UIT REHAU PROFIELSYSTEMEN
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Een overzicht van alle voordelen:
Zelfs als het buiten stormt en sneeuwt, zorgen ramen uit REHAU-profielsystemen door hun uitstekende
isolerende eigenschappen voor een behaaglijk woonklimaat en bieden ze u:
--Een aanzienlijke besparing op uw energiegebruik
--Tot 75% minder energieverlies
--Lage verwarmingskosten
Samengevat: Met moderne ramen uit REHAU-profielsystemen verhoogt u de behaaglijkheid in uw woning
en dalen uw verwarmingskosten aanzienlijk!

ZODAT NIETS UW RUST VERSTOREN KAN
INDIVIDUEEL AANGEPASTE GELUIDSWERING
INBRAAKWERING OP MAAT

Ook al is het geluidsniveau zeer hoog, met ramen uit REHAU
profielsystemen is het binnen aangenaam stil.
Uw ramen uit high tech REHAU-profielsystemen bieden u:
--Geluidswering die individueel aan elke woonsituatie aanpasbaar is
--Geluidswering tot klasse 5
--Eenvoudige demping van krachtige lawaaibronnen
Ramen uit REHAU-profielsystemen zorgen ook bij extreem lawaai
buiten voor rust in de woning.

Zich veilig voelen is de basis voor ontspanning. Om thuis en op reis
uitstekend te kunnen relaxen, zijn ramen uit REHAU-profielsystemen
naargelang de behoefte in verschillende inbraakweerstandsklassen
leverbaar.
Uw ramen uit high tech REHAU-profielsystemen bieden u:
--Individuele inbraakwering tot weerstandsklasse 3
--Speciale veiligheidscomponenten
Ramen uit REHAU profielsystemen beschikken over speciale
vergrendelingssystemen, zodat u onbezorgd van uw vakantie kunt
genieten!
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RAMEN UIT REHAU PROFIELSYSTEMEN
ZO INDIVIDUEEL ALS U

Bij uw gespecialiseerde leverancier bent u in goede handen:
zowel bij nieuwbouw als bij
renovatie.
Uw nieuwe vensters worden
precies naar wens gemaakt,
geleverd en gemonteerd.
Uw moderne vensters uit REHAUprofielsystemen bieden u:
--isolatie
--inbraakwering
--geluidswering
--modern design

Een overzicht van alle voordelen:
Thermische isolatie: Uf waarde: 1,3 W/m2K
Bouwdiepte: 70 mm
Inbraakwering: tot klasse 3
Akoestische isolatie: tot klasse 5
Oppervlak : van hoge kwaliteit, glad en eenvoudig te onderhouden
--Ideaal voor woningen met lage energiebehoefte
of bij renovatie van oude gebouwen met
energiebezuiniging als centraal thema
--Ook verkrijgbaar met opbouwrolluikkasten REHAU
Comfort-Design +

U kan uw gespecialiseerde
leverancier ook na plaatsing
contacteren met uw vragen

--Concept met 5 luchtkamers
--Voor ramen en balkondeuren
--Voor gebouwen met standing
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