KALEIDO FOIL
Стандартни цветове и декори за REHAU
профили за прозорци и врати.
Да преоткрием прозорците.
За съвременния начин на живот.
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Специални
дървесни, метални
и едноцветни
акценти
100% качество от REHAU – със сигурност правилното решение
Новите прозорци и врати са инвестиция в бъдещето, затова Ви
предлагаме максимално високо качество. При това няма значение
кой цвят ще изберете, тъй като преди пускане в производството
всички фолиа се анализират, подлагат се на тестове за
дълготрайност и устойчивост на максимални натоварвания.
За REHAU-качество говорим само тогава, когато всички тестове
са издържани успешно.
KALEIDO FOIL – максимално високо качество за Вашите желания
С атрактивните декори на KALEIDO FOIL разширявате
възможностите за оформление на Вашите прозорци.
И независимо дали ще изберете цветове за вътрешната или
външната им страна, със сигурност ще им се радвате за дълго.

▪▪ Лесни за почистване повърхности
▪▪ Иновативен дизайн и модерни цветове
▪▪ Устойчиви на атмосферни влияния и избледняване
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 VC-фолиото е двуслойно: базовото фолио
P
може да бъде едноцветно или щамповано, а
прозрачния горен слой от PMMA предпазва
цветовете от избледняване, причинено от
UV-лъчи или други атмосферни влияния.
 екоративните фолиа на REHAU се
Д
обработват предварително с лепило и се
полагат по специален метод от машини
с висока производителност щадящо върху
профилите за прозорци. Чрез този процес
фолиото се свързва здраво и дълготрайно
с профила.
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Архитектурно разнообразие
С REHAU можете да избирате индивидуални цветове и декори
и почти всички възможни форми на елементите.

KALEIDO FOIL

Кафяво набраздено
REHAU 9631
Renolit 02.11.81.000101 - 116700

Златен дъб набраздено
REHAU 7512
Renolit 9.2178 001 - 116700
Continental F436-2076

Блатен дъб 2 набраздено
REHAU 4914
Renolit 9.2052 089 - 116700
Continental F436-2007

Сиво антрацит набраздено
REHAU 4443
Renolit 02.11.71.000041 - 116700
Continental F436-5003AR
подобно на RAL 7016

Тъмен дъб 1 набраздено**
REHAU 9638
Renolit 9.3149 008 -116700

Сиво антрацит гладко
REHAU 930L
Renolit 02.11.71.000041 - 808300
Continental F436-9003AR
подобно на RAL 7016

Махагон набраздено
REHAU 9632
Renolit 9.2065 021 - 116700

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

Представените цветове могат
да се отличават поради
технически причини при
печата от оригиналните
цветове на фолиото.
В изключителни случаи
поради повишените разходи
на време и сили за
производство е възможно
сроковете за доставка да се
различават.
* Стандартен само при
едностранно фолиране
** О
 т 01.01.2020 г.
декорът е нестандартен
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Запазваме си правото за технически промени.

Искате да научите повече за прозорците REHAU?
Вашата специализирана фирма за прозорци с удоволствие ще Ви консултира!

Моля да имате предвид съответните технически характеристики за продуктите, предоставени на www.rehau.com/ti.
Допълнителна информация можете да намерите на
rehau.bg/kaleido
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