Saját
elképzeléseket
szem előtt tartva
KALEIDO COLOR: kiváló minőségű
dizájnmegoldások az Ön ablakaihoz.
Ablakok újraértelmezve. Napjaink életviteléhez.
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A sokszínűség
napjainkban mindenütt
jelen van. Miért lenne
ez másképp az ablakok
kiválasztásakor?
Emlékszik még a videotékákra? Körülményes kölcsönzés, unalomig ismert
filmválaszték. Manapság online nézzük a filmeket: egyszerűen és filmek, sorozatok,
dokumentumfilmek úgyszólván végtelen választékából. Amikor új autót választ,
megelégszik mindössze három színnel? Biztosan nem, ma már magától értetődő,
hogy számtalan matt, fényes vagy gyöngyház árnyalat közül válogathatunk.

A REHAU ezért feladatául tűzte
ki olyan ablakok kifejlesztését,
amelyek ugyanolyan modernek,
mint az életünk. Olyan ablakokét,
amelyek a legkorszerűbb
technológiát képviselik,
ugyanakkor teret engednek a saját
ötleteknek és a kreativitásnak, ami
megszépíti az életet.

A KALEIDO COLOR változatossága

Teremtsen hangsúlyokat a
KALEIDO COLOR átfogó
színválasztékával.
Ablakok újraértelmezve.
Napjaink életviteléhez.
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Több mint
400 féle
kialakítási
lehetőség

Az Ön otthona. Az Ön stílusa.
Mindenkinek szívügye, hogy otthonosan és stílusosan
alakítsa ki a otthonát. Ennek során gyakran elfeledkezünk
arról, hogy a nyílászárók nemcsak az épület homlokzatát,
hanem a belső tereket is meghatározzák.

Maximális rugalmasság
A REHAU átfogó KALEIDO COLOR felület- és
színprogramjával az aktuális dizájnirányzatokat és az
időtlen stílust is egyszerűen megvalósíthatja az
otthonában – ráadásul a külső és a belső felületek
rugalmasan kombinálhatók.
Számtalan lehetőség
Az elegáns felújításhoz választható kialakítási
lehetőségek a megtévesztően valódi fakinézettől az
exkluzív alumínium felületeken át a klasszikus időtlen
fehér színekig terjednek – természetesen mindig a
műanyag ablakok meggyőző előnyeivel.

Egyedi formanyelv
A rendhagyó építészeti megoldások és igényes
alaprajzok gyakran speciális ablakokat tesznek
szükségessé. Jó, hogy a REHAU ablakok a KALEIDO
COLOR révén nemcsak megjelenésükben szépek,
hanem stabilitásuknak köszönhetően akár a
hagyományostól eltérő formák megvalósítását is
lehetővé teszik.

Az Ön otthona. Az Ön stílusa.
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 Bauhaus stílus letisztult formákkal és
A
modern egyszerűséggel jellemezhető

2

Izgalmas kontrasztok
természetes felületekkel

3

Megnyugtató otthonosság
skandináv hangulattal

1

4 Stílusosan felújítva

az eredetihez hű megjelenésért
5 A mediterrán miliő otthon is

a nyaralás érzését kelti
6 Szokatlan hangsúlyokkal

a még több egyediségért
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Merítsen ötleteket
A következő oldalakon kisebb
válogatást talál a lakókörnyezet
kialakításával kapcsolatos
ötleteinkből. A több mint 400
lehetséges dizájnnak köszönhetően
a kialakítás tekintetében fantáziájának semmi sem szab határt
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Modern
egyszerűség
A Bauhaus építészeti stílus
nem pusztán fennállása 100.
évfordulójának köszönhetően
ünnepli újjászületését 2019-ben.
Sikerének meghatározó
tényezője az egyenes vonalú
és letisztult formanyelv.

Sötét elegancia
Ez a letisztultság köszön vissza az uralkodó ablakszínekben: a hűvös antracit, a mélyfekete vagy a nemes
alumínium támogatják a kialakítás iránti magas igényeket. A KALEIDO COLOR felület- és színprogram számos
lehetőséget kínál: a kiváló minőségű matt struktúrlakkoktól a fólia-kasírozásig – fémes megjelenéssel is.

Dekorfólia minták

Szálcsiszolt alumínium

Alux DB 703

Antracitszürke matt

Midnight Black matt

Modern egyszerűség

Megbízható stíluseszköz
Az antracit és szürke árnyalatok a
modern vidéki házaknál is különleges
hangulatról gondoskodnak.

1

1 Exkluzív dizájnok gazdaságos megvalósítása
A KALEIDO COVER alumínium rátétlemezzel a REHAU ablakok az
alumínium vagy fa-alumínium ablakok gazdaságos alternatíváivá
válnak. A felület több mint 170 RAL színárnyalatra festhető, porszórt
bevonattal látható el, vagy eloxálható.

2

2 Egységes megjelenés
A színezett alaptesteknek köszönhetően – a képen elegáns antracit
színben – az ablakok egyéges, nemes megjelenést kapnak, még
nyitáskor is.
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Fa megjelenés
és felületstruktúra
megtévesztően valódi

Természetes kontrasztok
A természetes megjelenésű anyagok egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek. Különösen hatásos a
használatuk, amikor kontrasztosan jelennek meg
egymás mellett – mint a hűvös látszóbeton
kombinációja meleg faárnyalatokkal.

Természetes megjelenés és felületstruktúra
Ugyanilyen hatásos látványt biztosít a megtévesztően eredeti fa megjelenésű és felületstruktúrájú
KALEIDO WOODEC felületprogramunk. A matt felületek a művészien bedolgozott struktúrával
különös felületet teremtenek, amely alig különböztethető meg az „igazi” fától. Három modern szín
közül választhatja ki az Önnek leginkább tetszőt.

Fahatás és a műanyag előnyei
A KALEIDO WOODEC révén megtévesztően valódi
fa megjelenést és felületstruktúrát élvezhet az
egyébként szükséges „faápolás” nélkül:
▪▪ Időjárásálló és színtartó
▪▪ Nincs csiszolás, lazúrozás vagy festés
▪▪ Könnyen tisztítható felületek

Természetes kontrasztok

Balra: a Turner Oak malt a látszóbetonnal
együtt hűvös eleganciát sugároz
Fent középen: faház modern felfogásban
a Sheffield Oak concrete természetes
hatású kontrasztjával
Lent középen: Sheffield Oak alpine natúran
hagyott fahomlokzattal, amelynek színárnyalata
az időjárás hatására idővel az ablakszínhez
igazodott.

© Volker Schrank

Rugalmasan kombinálható
A REHAU ablakprofilokkal az anyagokat és a színeket, külső és
belső felületen, egyedi igényei szerint, rugalmasan kombinálhatja.

Turner Oak malt

Sheffield Oak concrete

Sheffield Oak alpine
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Skandináv
otthonosság
A skandináv országok rendszeresen
az ENSZ „World Happiness Report”
jelentésének élén állnak.
Ennek legfontosabb oka: a skandináv
kényelem, amely a saját otthon
kialakításában is tükröződik.
Visszafogott dizájn
Részleteiben ez letisztult formákat, lágy színeket és hangsúlyos fa elemeket jelent.
Tökéletes kiegészítés: ablakprofilok feltűnés nélküli uni árnyalatokban – vagy
különleges többletként erezett felülettel. Egyedi elképzelései szerint választhat
egyöntetű belső és külső felületi színt, vagy felfrissítheti a homlokzatot egy
hangsúlyos külső színnel.

Dekorfólia minták

Fehér erezett

Krémfehér erezett

Világosszürke erezett

Turner Oak malt

Így teremthető skandináv stílus
A skandináv stílus legfontosabb
jellemzője, hogy nyugalmat áraszt.
Ennek a nyugalomnak köszönhetően olyan helyet teremt, amelyben
optikailag semmi nem tűnik ki,
hanem minden tekintetben
visszafogott.

Skandináv otthonosság

Helló napfény
A fehér és nagyon világos ablakprofilok
világosabbá és barátságosabbá teszik a
helyiségeket. A nagy ablakfelületek több
fény bejuttatásával fokozzák ezt a hatást.

Egyszerűen és könnyen tisztítható
A REHAU ablakprofilok különösen sima
HDF (High Definition Finishing) felületekkel
kaphatók, amelyek könnyen tisztíthatók és
kevésbé hajlamosak a szennyeződésre. Így még
nyugodtabban élvezheti az otthonos
skandináv stílust.
Hagyományos felületek

HDF felületek

11

12

Ablakok műanyagból
minden stílushoz
Az építészet a művészet egy olyan ága, amely az
építtető egyediségét különösen hangsúlyozni képes.
A ház szemei – az ablakok – ebben meghatározó
szerepet játszanak. A KALEIDO COLOR és
a több, mint 400 lehetséges dizájn révén Ön
megmutathatja egyedi stílusát.

Stílusosan felújítva
A műemlék jellegű homlokzatok
különleges figyelmet igényelnek.
A fehér profilok erezett felületükkel,
szárnyosztóval kombinálva tökéletesen
imitálják a klasszikus megjelenést,
a szükséges intenzív ápolás nélkül.

Időtlen elegancia
A fehér szín a külső felületen is
vitathatatlan klasszikus marad.

Minden ízlést kielégítő műanyag ablakok

Mediterrán könnyedség
Az világos, hogy Toscanában valószínűleg jobb az időjárás. Azonban
otthon sem kell lemondania a mediterrán miliőről. Stílszerűen a
KALEIDO FOIL klasszikus faárnyalatú, erezett felületű fóliáival, vagy
modern felfogásban, klasszikus fehér színben.

Meglepő részletek
Mindenkinek, aki értékeli a különlegeset.
Ha a visszafogott építészetet izgalmas
hangsúlyokkal és divatos színekkel
szeretné ötvözni, akkor a KALEIDO
COLOR kínálatában megfelelő választékot talál szinte minden RAL-színben.
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Kiváló minőségű technika,
tökéletes eredmények
A KALEIDO COLOR különböző felületprogramjai
minden lehetőséget biztosítanak, hogy ablakai olyanok
legyenek, amilyennek elképzelte őket
KALEIDO COVER
Az alumínium rátétlemezeknek köszönhetően az alumínium profilok megjelenését a műanyag ablakok műszaki előnyeivel kombinálhatja.
A KALEIDO COVER tökéletesen illeszkedik az ablakprofil térbeli alakjához, és
erősen rögzítve van hozzá. A rátétlemez felülete festhető, porszórt bevonattal
látható el, vagy eloxálható, mindemellett robosztus és időjárásálló.

KALEIDO WOODEC
Megtévesztően valódi: meggyőző fa megjelenés és felületstruktúra, matt felülettel
és különleges struktúrával a még valósághűbb kinézetért. A műanyag ablakok így
alig különböztethetők meg a fa ablakoktól – ugyanakkor minimális ápolást
igényelnek és hosszú élettartamúak.

KALEIDO FOIL
Már bizonyított standard eljárás, kétrétegű PVC-fóliával: az alapfólia adja a kívánt
színt, az átlátszó felső réteg pedig véd a kifakulással és más időjárási hatásokkal
szemben. A REHAU kasírozott dekorfóliáit egy speciális eljárással, nagy teljesítményű gépeken, kíméletesen viszik fel az ablakprofilra. Ezáltal állandó és tartós
kötés jön létre a profillal.

KALEIDO PAINT
Határtalan lehetőségek: a nemes lakkot több rétegben viszik fel, kívánság szerint
fényes vagy matt felülettel, majdnem minden RAL-színben. A struktúrlakkok
különleges optikai hatásról gondoskodnak.

A REHAU mércét állít fel a lakkozás
területén
Használja ki annak a rendkívül nagy
lakkozási tudásnak az előnyeit, amelyre a
REHAU az autóiparban hosszú évek alatt,
járműalkatrészek több mint 500 színben
történő lakkozása révén tett szert.

Nagy színválaszték
Minden felületprogramunk
színek nagy választékát
kínálja. A megfelelő
színválasztékot megtalálja
honlapunkon vagy a
szakkereskedésben.

Kiváló minőségű technika, tökéletes eredmények

Minden anyagnak és
felületnek szigorú minőségi
szabványoknak kell
megfelelnie. A pontos
elemzések és a hosszú távú,
a legnagyobb terhelés
melletti tesztek garantálják
azt, hogy Ön hosszú időn át
gyönyörködhessen a
REHAU ablakokban.

Antracit
RAL 7016

Barna
kb. RAL 8019 színben

fehér
RAL 9016

Karamell
RAL 8001-hez hasonló

Egységes megjelenés
A színezett alaptesteknek köszönhetően ablakai
egységes, nemes megjelenést kapnak. A profilok
anyagukban színezettek, így különösen a nyitott
ablakelemeknél is rendkívül harmonikus összkép
érhető el. Felületkialakítástól függően használható
antracit, barna, fehér vagy karamell színű alaptest.
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Okos kiegészítők
Hogy ablakaink jól néznek ki, azt most már Ön is
tudja. De külső értékeik mellett számos további
tulajdonságaik teszik ablakait valóban korszerűvé.

Megelőző betörésvédelem
A keretbe beépíthető REHAU Smart Guard Alarm modul észleli
a betörőket, és aktívan elriasztja őket, még mielőtt kárt okoznának.
Ha komolyra fordul a helyzet, akkor a Smart Guard jelez a Smart
Home központ felé, és működésbe lépteti a riasztóprogramot.
Opcionális okosotthon-bekötés egyedi riasztóprogramokhoz.

Okos szellőztetés
GENEO Smart INOVENT:
csukott állapotban is szellőztető ablakok.
A komplett beépített rendszer jó
közérzetet biztosító klímát teremt
egészséges levegővel, nagyobb
csenddel és biztonsággal.
A Smart Home központtal párosított
GENEO Smart INOVENT a nap 24
órájában teljesen automatikusan szellőztet.

Átgondolt kiegészítők

Tanúsított leesés elleni védelem
A padlótól induló ablakokhoz és
ajtókhoz kínált SKYFORCE üvegkorlát
a tanúsított biztonságot optikai
igényességgel ötvözi. Emellett
támogatja a modern homlokzatok
letisztult vonalait, és látszó csavarok
nélkül rögzíthető. A KALEIDO COLOR
elvének megfelelően a SKYFORCE
természetesen számos eloxált és kezelt
felülettel kapható.

Akadálymentesség
A RAUCERO 0 mm-es küszöbbel belső és külső terek
között egyszerűen alakítható ki az akadálymentes
átjárás. A rendszerbe integrált vízelvezetés és a könnyű
tisztíthatóság mellett elegáns, visszafogott megjelenés
jellemzi.

Elegáns ablakkilincsek
A puritán megjelenésű LINEA ablakkilincsek tökéletesen harmonizálnak a modern ablakok letisztult
vonalaival. A kilincsek különféle eloxált és
RAL-színekben kaphatók – szálcsiszolt felületekkel is.
Az ablak biztonságát növeli az integrált
Secustik®-technika a szabadalmaztatott
zárszerkezettel, amely megnehezíti az ablakvasalat
kívülről történő illetéktelen elmozdítását.
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Válassza a változatos
lehetőségeket.
Ablakok újraértelmezve.
Napjaink életviteléhez.

Változatos lehetőségek
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A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

A KALEIDO COLOR több mint 400 lehetséges dizájnjának előnyeit itt élvezheti:

Vegye figyelembe a mindenkori műszaki termékinformációkat,
amelyek megtekinthetők a www.rehau.com/ti oldalon.
További információk:
www.rehau.hu/ablakdesign
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