KALEIDO FOIL
REHAU standard dekorfóliák
Ablak- és ajtóprofilok.
Ablakok újraértelmezve. Napjaink életviteléhez.
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Különleges hatás
fa, fémes és uni
dekorfóliákkal
100%-os REHAU minőség – a biztosan helyes döntés
Új ablakai és ajtói a jövőbe való befektetést jelentik, ezért a legjobb
minőséget kínáljuk Önnek. Bármelyik színt választja: az első alkalmazás előtt minden fólia tüzetes elemzésen, hosszú távú tesztelésen
és a legnagyobb terheléseken megy keresztül. Csak akkor beszélhetünk REHAU minőségről, ha minden vizsgálat sikerrel zárult.
KALEIDO FOIL – a legjobb minőséget kínáljuk Önnek
A KALEIDO FOIL különleges dekorfóliáival kibővülnek az ablakkialakítás lehetőségei. Mindegy, hogy a dekorfóliákat külső vagy belső
felületre rendeli: hosszú időn át örömét fogja lelni bennük.

▪▪ Könnyen ápolható felület
▪▪ Innovatív dizájn és aktuális, divatos színek
▪▪ Időjárásálló és színtartó
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 PVC-fólia kétrétegű:
A
az alapfólia egyszínű vagy nyomtatott, az
átlátszó PMMA felső réteg óvja a színeket és a
dekorokat az UV-sugárzás okozta kifakulástól
és az időjárás hatásaitól.
 REHAU kasírozott dekorjait ragasztóval
A
előkezelik, és egy speciális eljárással, nagy
teljesítményű gépeken, kíméletesen viszik fel
az ablakprofilra. Ezáltal biztos és tartós kötés
jön létre a fólia és a profil között.
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Építészeti változatosság
A REHAU-nál az egyéni színkialakítás mellett a formavilág
tekintetében is szinte minden lehetőség nyitva áll.

KALEIDO FOIL

Barna erezett
REHAU 9631
Renolit 02.11.81.000101 - 116700

Golden Oak erezett
REHAU 7512
Renolit 9.2178 001 - 116700
Continental F436-2076

Mocsári tölgy 2 erezett
REHAU 4914
Renolit 9.2052 089 - 116700
Continental F436-2007

Erezett antracitszürke
REHAU 4443
Renolit 02.11.71.000041 - 116700
Continental F436-5003AR
kb. RAL 7016 színben

Sötét tölgy 1 erezett**
REHAU 9638
Renolit 9.3149 008 -116700

Sima antracitszürke
REHAU 930L
Renolit 02.11.71.000041 - 808300
Continental F436-9003AR
kb. RAL 7016 színben

erezett mahagóni
REHAU 9632
Renolit 9.2065 021 - 116700

Alux DB 703*
REHAU 1642L
Continental F436-1014A

Az itt látható színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek
az eredeti fóliaszínektől.
Különleges esetekben a
nagyobb termelési időigény
miatt eltérő szállítási határidők
lehetségesek.
* Alapkivitelben csak egyoldalú
kasírozás áll rendelkezésre
** 2
 020. 01. 01-től
nem standard dekor
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A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Szeretne többet megtudni a REHAU ablakokról?
Az ablakgyártó üzem szívesen áll rendelkezésére tanácsadással!

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