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Sneller, slimmer, duurzamer Je klanten verwachten steeds meer.
Gelukkig is er REHAU. Door voortdurend
vraagtekens te plaatsen bij vaste
conventies creëren wij niet alleen
producten, maar ook innovatieve
oplossingen die jou en je klanten
overtuigen. Oplossingen die perfect
op elkaar zijn afgestemd en daardoor
sneller en eenvoudiger kunnen
worden geïnstalleerd.
Daarnaast bieden we een uitgebreid
serviceportfolio dat het dagelijks
leven nog gemakkelijker maakt.
Want wij vinden dat ook jij meer mag
verwachten! Hoe wij dat noemen?
Heel eenvoudig:
#expectmore
Meer informatie vind u op
www.rehau.nl/expectmore
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Absolute zekerheid met RAUTITAN compleet loodvrij sinds 2019
Als universeel systeem voor drinkwater en verwarming is RAUTITAN
de eerste keuze voor moderne installaties en zorgt het voor een
permanent dichte verbinding met buis, fitting en schuifmof. In 2019
hebben we een unieke innovatie aan het systeem toegevoegd.
Loodvrije drinkwaterinstallaties
Water is een van onze meest waardevolle levensmiddelen. Het
behoud van de drinkwaterkwaliteit zal de komende jaren dan ook
een steeds belangrijkere rol spelen. Met het loodvrije RAUTITAN RX+
voldoen we aan de wensen van vandaag, en aan de drinkwaternormen van de toekomst.
Het nieuw ontwikkelde brons van RAUTITAN RX+ biedt alle bekende
voordelen van brons en is bovendien loodvrij. Het materiaal is langdurig getest in laboratorium- en veldproeven, is gestandaardiseerd
volgens DIN SPEC 2701 en maakt sinds 2018 deel uit van de positieve lijst van metalen voor een hygiënische drinkwaterinstallatie van
de milieudienst.

Vrij van dode ruimtes –
geen plaats voor ziektekiemen
De hoge dichtheid van de
RAUTITAN-verbindingstechniek
voorkomt effectief bacterievorming
- dat is officieel bevestigd door
het Fraunhofer-instituut.
Zo weet je zeker dat je klanten
kunnen genieten van optimale
drinkwaterhygiëne.

Loodvrij
brons
met de bewezen
eigenschappen van
brons
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De waterleiding altijd onder
controle met RE.GUARD
Waterschade komt vaker voor dan verwacht en in veel
gevallen betaalt de verzekering slechts een fractie van
de werkelijke kosten. Het slimme watercontrolesysteem
RE.GUARD detecteert leidingbreuken en zelfs de kleinste
lekkages en voorkomt zo grote waterschade.
Waterbeheersing met minimaal drukverlies
Dankzij de innovatieve ultrasoon technologie
heeft de RE.GUARD geen bewegende delen nodig
in het watercontactgebied, wat zorgt voor een
optimale doorstroming en minimaal onderhoud.

Gemakkelijke
installatie
in 4 eenvoudige
stappen

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
De RE.GUARD bestaat uit een centrale waterbesturingseenheid en de RE.HUB Gateway als
centrale interface.
RE.GUARD kan net zo snel worden geïnstalleerd
als een watermeter en is dankzij het compacte
ontwerp ook perfect geschikt voor renovatieprojecten. Door de inbedrijfstelling te doen via de
RE.GUARD-app kan het systeem binnen slechts
4 eenvoudige stappen worden geinstalleerd.

Veelzijdige bescherming tegen waterschade, regelbaar via app
Extra RE.GUARD watermelders, bijvoorbeeld voor onder de wasmachine of vaatwasser,
kunnen gemakkelijk draadloos worden geïntegreerd. Via de app hebben je klanten volledige
controle over de drinkwaterinstallatie, zelfs op afstand. Indien gewenst kan RE.GUARD ook
volledig zelfvoorzienend zijn, zonder internet- of cloudverbinding. RE.GUARD helpt je klanten
om water te besparen: of het nu gaat om een druppelende kraan, een lekkend toilet of een per
ongeluk niet gesloten wateraansluiting in de tuin, RE.GUARD slaat overal alarm.
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Onbeperkte mogelijkheden
met RE.SOURCE
Tot ziens plastic flessen, hallo drinkwatermogelijkheden!
De slimme RE.SOURCE kraan inspireert met gefilterd, gekoeld, bruisend
of kokend heet water - en dit alles uit
slechts één apparaat.

Uniek
ontwerp

Uniek aantrekkelijk,
veelzijdig in uitvoering
Met zijn innovatieve touch-display*
bewijst RE.SOURCE meer dan alleen
een echte blikvanger te zijn. Afhankelijk van de individuele eisen kunnen je
klanten kiezen uit drie RE.SOURCE
versies. Elke versie is geschikt voor
zowel privé als zakelijk gebruik.
Gemakkelijk geïntegreerd,
bliksemsnel overtuigt
RE.SOURCE is een aantrekkelijk begin
om verder te gaan dan alleen de installatie van een leidingnetwerk.
Eenvoudig te installeren dankzij de
meegeleverde Plug & Play en installatiekit.

met innovatief
touch-display

Nooit meer slepen
Met RE.SOURCE hebben je
klanten altijd de keuze uit alle
drinkwatermogelijkheden.
Sjouwen met flessen en kratten is
niet langer nodig, en ook dragen je
klanten bij aan een beter milieu
door minder plastic te verbruiken.

* RE.SOURCE BASIC met mechanische armatuurhendel, RE.SOURCE PREMIUM met
touch-display. RE.SOURCE PREMIUM+ met touch-display en warmwaterfunctie
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REHAU sanitairbox – aansluiten
in een handomdraai
Het principe van de REHAU-sanitairbox: geen enorme hoeveelheden
individuele componenten meer, maar slechts één 100% voorgemonteerde en drukgeteste component voor sanitaire aansluitingen die op
de millimeter nauwkeurig zijn - of het nu gaat om opbouw- of inbouw-,
T-stuk- of doorstromende installatie. Het resultaat: aanzienlijke tijdwinst en absolute zekerheid. Zo kun je bijvoorbeeld drie wasbakken
aansluiten in de tijd die je voorheen nodig had voor 1 wasbak, inclusief
thermische isolatie, geluids- en condenswaterbescherming.
Nieuwe sanitairboxen met ingeschuimde hulzen
De hulzen zijn stevig in de sanitairbox geïntegreerd. Eventueel lekwater
in het aansluitingsgebied wordt naar buiten geleid, zodat er geen
vocht in het bouwlichaam kan binnendringen. Bovendien kunnen
bouwpluggen eenvoudig worden verwijderd zonder de afdichting
te beschadigen. Het achteraf vervangen van kraanverlengstukken
gaat moeiteloos.

Eén
systeem
voor iedere situatie
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NEA SMART 2.0 - de
slimme ruimtethermostaat voor comfort
en design
Met de NEA SMART 2.0 speel je in op de meest
uiteenlopende eisen die aan oppervlakverwarming en -koeling worden gesteld, van eengezinswoningen tot complexe oplossingen voor 60
kamers.
Snelle inbedrijfstelling, flexibel onderhoud
Bespaar tijd door de NEA SMART 2.0 ruimtethermostaten centraal te programmeren. De inbedrijfstelling van het systeem gebeurt gemakkelijk via
smartphone, tablet of pc. Dankzij de automatische
hydraulische instellingen is het tijdrovende handmatig in- en bijstellen van de oppervlakverwarming
niet meer nodig. De slimme ruimtethermostaat
maakt het mogelijk om via de app onderhoud op
afstand te doen - waarmee je tijdrovende afspraken
op locatie tot een minimum kunt beperken, en de
klanttevredenheid kunt verhogen!

Elegant design,
maximaal comfort
NEA SMART 2.0 is een echte
blikvanger. In plaats van een
LC-display zijn de ruimtethermostaten voorzien van een LED
matrix-display. De thermostaat is
beschikbaar als blikvanger in het
zwart of subtiel in het wit; met de
discreet verlichte lichtframes laat
het ontwerp niets te wensen over.

Altijd de juiste temperatuur voor
een comfortabel klimaat
De cloud-gebaseerde besturingstechnologie past zich automatisch
aan de voorkeuren van de gebruiker
aan en weet dankzij slimme
geofencing wanneer de gebruiker
onderweg naar huis is.
NEA SMART 2.0 zorgt te allen tijde
voor de juiste temperatuur en
bespaart door zijn slimme functies
tot wel 20% op de energiekosten.
De bediening is heel eenvoudig direct op het display van de thermostaat, via spraakbesturing of via
de app.

2 kleurvarianten
in stijlvol
design

15

16

Noviteiten 2020

Eenvoudig en veilig
verbinden met het
gereedschapprogramma
RAUTOOL
De robuuste RAUTOOL gereedschappen overtuigen
al meer dan 30 jaar door de gemakkelijke en veilige
montage van de schuifhulsverbinding.
Nieuw zijn de professionele gereedschappen
RAUTOOL A5 en RAUTOOL Xpand big voor de
afmetingen 40 - 75 mm.
RAUTOOL Xpand big
Accugedreven opwijder met krachtige 18 Volt/4.0 Ah
Li-Ion batterij. Maatbereik 40 - 75 mm met
snelwisselsysteem.

Noviteiten 2020

RAUTOOL A5
Combinatiegereedschap voor het
opwijden en verbinden van de afmetingen 40 - 75 mm. Met krachtige
18 Volt/4,0 Ah Li-Ion batterij, 230 Volt
lader en een insteekbare opwijdadapter,
die de opwijding van REHAU buizen
tot 75 mm met de betreffende
opwijdkop ondersteunt.
De buisschaar 63 is bij de systeemkoffer
inbegrepen.
De opwijdkoppen 40 - 75 mm kunnen afhankelijk van de buisafmeting en het
type - zowel voor de RAUTOOL A5 als
voor het accu-opwijdgereedschap
RAUTOOL Xpand big voor RAUTITAN,
RAUPEX, INSULPEX, RAUVITHERM en
RAUTHERMEX buizen gebruikt worden.

Compact
accugereedschap
40 - 75 mm
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Toekomstgerichte warmtevoorziening
RAUTHERMEX: Nieuw schuimrecept en geoptimaliseerde buitenmantelgolving
Het RAUTHERMEX composiet buizensysteem zorgt voor de warmteverdeling
in blokverwarmingsnetwerken. Om de isolatiewaarden verder te verbeteren is
een nieuw schuimrecept geïntroduceerd dat zich kenmerkt door het nieuwe
hoog isolerende PUR-schuim met een lambda-waarde van slechts 0,0199 W/
mK. Bovendien is de profilering van de RAUTHERMEX buitenmantel geoptimaliseerd. Hierdoor kan de buigradius tot 30% worden verkleind.
De kracht die nodig is voor de installatie wordt aanzienlijk verminderd en
tot 30% langere rollen zijn mogelijk.
RAUVITHERM compactere gebouwinvoer
Het voorgeïsoleerde buizensysteem RAUVITHERM bestaat uit een compleet
programma van buizen en vormdelen met UNO- en DUO-buizen en alle nodige
vormdelen en fittingen. De nieuwe en compactere gebouwinvoer voor RAUVITHERM biedt je de mogelijkheid om veilig in kleinere kerngatboringen te installeren. Voor alle buizen met een buitendiameter van 90 tot 160 millimeter is
slechts 200 millimeter nodig in de kerngatboring en voor buizen met een
buitendiameter van 170 tot 225 millimeter slechts 300 millimeter.
Dat betekent een kostenbesparing tot 50%.

Smartfuse Duo 25-75
De nieuwe buisschraper wordt gebruikt voor de lasvoorbereiding
voor het gebruik van ESM, FUSAPEX en FUSAPEX Geo fittingen.
Dankzij het compacte ontwerp kunnen nu ook RAUVITHERM Duo,
INSULPEX Duo en RAUTHERMEX Duo buizen worden
geschraapt. De Smartfuse Duo 25-75
kan zowel handmatig als
in combinatie met
een accuschroevendraaier
worden gebruikt.
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Pas de projectstatus aan, visualiseer
plannen, mis de verbinding niet.
We weten dat het dagelijkse werk
soms stressvol kan zijn en dat
de situatie elk uur kan veranderen.
Daarom hebben we een uitgebreid
serviceportfolio samengesteld
waarmee we je deskundig kunnen
ondersteunen. Analoog, digitaal
of persoonlijk ter plaatse - altijd zoals
je het nodig hebt. Zo kun je je
concentreren op wat belangrijk is:
jouw succes.
#expectmore

Meer informatie vindt u op
www.rehau.nl/expectmore
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Dit document wordt beschermd door auteursrechten. Deze rechten,
alsook deze van de vertaling, de herdruk, het hergebruik van afbeeldingen,
de radio-uitzendingen, de reproductie door fotomechanische middelen
of soortgelijke, en van opslag in gegevensdatabanken zijn voorbehouden.
Ons toepassingsspecifieke advies in woord en geschrift is gebaseerd op
jarenlange ervaring en gestandaardiseerde aannames en wordt verstrekt
naar eer en geweten. Het gebruiksdoel van de REHAU-producten is
beschreven in de technische productinformatie. De actuele versie kunt
u online bekijken op www.rehau.com/TI.
Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze
controlemogelijkheden en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid
van de gebruiker/verwerker. Mocht toch een beroep op aansprakelijkheid
worden gedaan, dan zijn daarop, voor zover met REHAU niet schriftelijk
anders overeengekomen, uitsluitend onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing; deze voorwaarden zijn te vinden op
www.rehau.com/conditions en worden u op verzoek toegestuurd.
Dat geldt ook voor garantie-aanspraken, waarbij de garantie betrekking
heeft op de gelijkblijvende kwaliteit van onze producten overeenkomstig
onze specificatie. Technische wijzigingen voorbehouden.
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