БЕЗГРАНИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Прозорци от ново измерение с RAU-FIPRO X
WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

РАЗРАБОТЕН ЗА САМОЛЕТИ
Перфектен за Вашите прозорци

REHAU направи революция на пазара за прозорци през
2008 г. с RAU‑FIPRO. Принципът на фиброкомпозитните
материали – до скоро познат преди всичко от Формула
1 и самолетостроенето – бе използван за първи път при
прозорците, като комбинира най-добрите качества от света на
полимерите и фибростъклото в един иновативен материал.
Рецептата за успех:
- Максимални габаритни размери заради двойно по-голяма
стабилност спрямо обикновените PVC прозорци.
- Максимално добра енергийна ефективност заради
значително по-малко термомостове.
- За първи път е възможна реализацията на напълно армирани
индивидуални форми – и то изцяло без стомана.
Много неща се промениха в последните години: от
архитектурните стилове през индивидуалните изисквания
по дизайна на прозорците, функциите им и стремежа към
устойчиво развитие.
REHAU нямаше да бъде REHAU, ако не продължавахме
да се стремим да реализираме прозорци, които
перфектно да обединяват модерния стил на живот,
актуалните архитектурни тенденции и Вашите
предпочитания – изцяло верни на мотото ни:

WINDOWS.REINVENTED FOR MODERN LIFE.
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ЗА ИЗЦЯЛО АРМИРАНИ, ФИБРОКОМПОЗИТНИ

Увеличения с над 50% дял на
фибростъкло в крилото прави RAU-FIPRO
X най-висококачественият материал за
разнообразни възможности и разширява
познатите предимства на RAU-FIPRO със
съответния X-фактор.

X

-ТРА ГОЛЕМИ

ЕЛЕМЕНТИ

Повече светлина, повече свобода при архитектурните решения,
по-голям комфорт

IPRO X

И ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ. УНИКАЛНИ С X-ФАКТОР.

X

-ТРА ГОЛЯМА ЕНЕРГИЙНА

ЕФЕКТИВНОСТ

Отлична топлоизолация и пестене на енергия

X

-ТРА РАЗНООБРАЗНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Максимална свобода на оформление, надеждност и комфорт

МИСЛЕТЕ В НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ

X-тра големи елементи за прозорци с RAU-FIPRO X
Никога досега не се е търсела толкова открита, пропускаща светлина архитектура. Големите
остъклени пространства имат решаващ принос в това отношение. Тъй като RAU-FIPRO X дефинира
нови граници на възможните размери, това Ви предоставя изцяло ново усещане за комфорт.

1 Отлични условия за естествена
светлина и видимост
Благодарение на повече от 50% по-големия
дял на фибростъкло в крилата на
прозорците, RAU-FIPRO X създава
несъществуващи досега възможности за
по-големи размери. Така безпроблемно
могат да се реализират прозоречни
елементи дори до 2,80 м. - без да се
компрометира функцията им. Резултатът:
повече естествена светлина и по-голяма
свобода в архитектурно отношение за
уникален комфорт. Особено тънките
профили допълнително увеличават площта
на прозорците.

Границите имат
ново измерение
RAU-FIPRO X
Ви дава
възможност за
2,80-метрови,
с до 10%
по-високи
елементи.

RAU-FIPRO

RAU-FIPRO X
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X-тра светлина

X-тра дизайн

чрез по-големите прозоречни елементи

например с модерна алуминиева визия

Висококачествена визия
С алуминиевата капачка
прозорците от RAU-FIPRO X се
превръщат в икономически
ефективна алтернатива на
алуминиевите прозорци.
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+10%

2 Икономически най-доброто
дизайнерско решение
RAU-FIPRO X дава възможност за размери на
елементите, които досега бяха възможни само
за алуминиевите прозорци. И не само това: с
алуминиевата капачка прозорците могат да ни
впечатлят с висококачествена алуминиева
визия дори и при отваряне – благодарение на
основния профил в цвят антрацит.
Освен алуминиевата капачка на разположение
са вариантите за фолиране в цветове на
благородни метали, както и за лакиране на
набраздени и гланцирани повърхности.

10%

ПО-ГОЛЕМИ

ЕЛЕМЕНТИ

3
A

X-тра енергийна ефективност
изцяло без термомостове

ЩАДЕНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

X-тра голяма енергийна ефективност с RAU-FIPRO X
Устойчивостта и пестенето на енергия са сред най-актуалните теми на
съвремието. Те ще продължават да стоят във фокус поради климатичните
промени и законовите разпоредби. Хубаво е, че още днес можете да
отправите спокойно поглед в бъдещето с прозорците от профили с RAUFIPRO X. До 76% пестене на енергия. Големите остъклени площи осигуряват
допълнително топлина от слънчевата светлина.
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76%

ПЕСТЕНЕ

НА ЕНЕРГИЯ*

3 Отлична топлоизолация
90% от всички прозорци произведени от
RAU-FIPRO могат да се изпълнят без
допълнителна армировка, така дори не могат
да възникнат термомостове. В съчетание с
троен стъклопакет постигате върховни
стойности за топлопреминаване (Uw) до 0,60
W/m2K и така спестявате до 76% енергия*.

Осигурете си субсидии
Профилите за прозорци от RAU-FIPRO X са
сертифицирани от института за жилищно
строителство на пасивни сгради в Дармщат.
Строителните продукти с този знак за качество
по правило са от два до четири пъти поефективни от стандартните продукти. Така
че получаването на субсидия за енергийна
ефективност е просто въпрос на формалност.

*Намаляване на енергийните загуби през прозореца при смяна на старите дървени/PVC-прозорци от 80-те години (Uf = 1,9; Ug
= 3,0) с прозорци от профили GENEO (Uf = 0,86; Ug = 0,5), размери на прозореца 123 x 148 cm
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КОМФОРТНО И НАПЪЛНО СИГУРНО

X-тра разнообразни възможности с RAU-FIPRO X
Да се отпуснеш в собствения дом – благодарение на RAU-FIPRO X
постигате с лекота спокойствие и безгрижие. Чрез допълнително
стабилизиращите дялове на фибростъкло в профилите, крилата на
прозорците могат да носят тегло до 150 кг., което дава възможност за
поставяне на тежко шумоизолиращо остъкляване и на бронирани стъкла.

4 Край на
шума и стреса
Шумът означава стрес – и
никой не го желае в своето
жилище. С до 24 пъти
по-малко шум Вашият дом
ще се превърне в оазис за
почивка.

-24 x
Блажена тишина
Прозорците от RAU-FIPRO X намаляват шума с до 47 dB.

4

5

X-тра спокойствие

X-тра леки

за по-добра почивка

за лесна употреба

5 С лекота
Ниското тегло на профилите от RAU-FIPRO X
улеснява употребата дори и при тежки крила
на прозорците. Новата геометрия на
уплътненията намалява натиска при затваряне
и осигурява леко, като перце отваряне и
затваряне.
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6

X-тра сигурност
до клас на устойчивост RC 3

24

ПЪТИ

ПО-МАЛКО ШУМ

Взлом? Не, благодаря!

6 Пълна сигурност
Прозорците от RAU-FIPRO X
безпроблемно достигат клас
на устойчивост RC 2. Дори и
изискванията за клас на
устойчивост RC 3 могат лесно
да бъдат изпълнени чрез
съответни допълнителни
мерки.

С профилите RAU-FIPRO X с клас на устойчивост до RC 3 крадците нямат шанс.

RC 1

RC 2 / RC 2N
Подобрена защита
при употреба
на обикновени
инструменти

Обикновена
защита

Без защита.
Бързо разбиване

00:30 мин.

RC 3

01:00 мин.

Стандартни PVC прозорци

Подобрена защита
при употреба на
тежки инструменти

03:00 мин.

05:00 мин.

С RAU-FIPRO X
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400

РАЗЛИЧНИ

ДИЗАЙНА

МАКСИМАЛНА СВОБОДА НА ОФОРМЛЕНИЕ
X-тра разнообразие с RAU-FIPRO X и KALEIDO COLOR

Едва ли има друг елемент, който да влияе толкова на архитектурния облик на дома Ви, както
неговите прозорци. Придайте на сградата си индивидуалността, която заслужава, и поставете
Вашите лични акценти с нашата цветова програма KALEIDO COLOR, както и с напълно
индивидуални форми на прозорци.

Кръгли или правоъгълни, със или без шпроси
С профилите RAU-FIPRO X могат да бъдат
реализирани лесно дори и най-претенциозните
геометрични прозорци.
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7 Индивидуални форми
Модерната архитектура налага изчистени
форми и линии. Поради предизвикателните
ситуации често са необходими специални
прозорци. Голямо предимство е, че със
стабилността на RAU-FIPRO X могат да се
реализират индивидуално и най-необичайни
форми. Не се ограничавайте, дайте воля на
въображението си.

8 Многобройни възможности за дизайн с KALEIDO COLOR
Програмата KALEIDO COLOR Ви предлага огромен избор от цветове и дизайнерски решения.
В зависимост от предпочитанията Ви за външен вид и структура на повърхността се използват
различни финиши, като например лакиране (KALEIDO PAINT) или фолиране (KALEIDO FOIL).
Резултатът: над 400 варианта за дизайн. При това могат да се комбинират различни визии
за отвътре и отвън.

Естествен Look and Feel с
KALEIDO WOODEC
Открийте следващото ниво
прозорци REHAU с дървесна
визия и усещане на допир.
Матираните повърхности на
KALEIDO WOODEC не само
изглеждат добре, но и при
докосване се усещат като
истинско дърво.

7

X-тра
архитектура
с индивидуални
форми по желание

8

Перфектна алуминиева визия
с KALEIDO COVER
Алуминиевите капачки Ви дават
възможност да обедините
визията на алуминиеви
прозорци със силните страни
на RAU-FIPRO X. При това
повърхността може да бъде
лакирана, прахово боядисана
или елоксирана в над 170 цвята
по RAL. Особено модерни:
тъмни сиви тонове и визия на
метал. Перфектният завършек
се гарантира от основните
профили в цвят антрацит.

X-тра визия
с KALEIDO COLOR
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Енергийна ефективност и съхранение на ресурсите
Устойчивото развитие се наложи изцяло в нашето общество като
това променя също архитектурата и строителството. Като фирма
с производствени мощности в целия свят REHAU носи и особено
голяма отговорност за опазване здравето на хората и околната
среда. Поради това, постоянно оптимизираме използването на
ресурси и енергийната ефективност в нашите заводи и продукти.
Профилите за прозорци REHAU с продуктовото наименование ECO
PULS са отражение на този положителен екологичен принос.
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9 Опазване на ресурсите благодарение на
затворения кръговрат на материалите
От стари прозорци се произвеждат нови,
модерни и устойчиви прозоречни системи
– със същото качество като на прозорците
REHAU от чисто нов материал. Материалът се
почиства, раздробява, сортира, обогатява и
накрая се влага рециклиран във вътрешността
на нови профили за прозорци. Така към
днешна дата спестяваме до 97 000 тона
CO2 годишно.

Производств
он
а

ДО

Рец

ик ли ра не

Устойчиви инвестиции
До 2020 г. REHAU ще
инвестира над 65
милиона евро в
собствени и външни
инсталации за
рециклиране, за да
опазва трайно
природните ресурси.
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X-тра
рециклиране
при същото
качество

10

X-тра
сертифицирано
производство,
тествано и
потвърдено от
независима
организация

10 Отлично устойчиво развитие
Всички европейски заводи за прозоречни
системи на REHAU са сертифицирани от
независимата организация VinylPlus.
Набавянето на суровини, обработката им и
рециклирането - по цялата верига за
създаване на стойност се изпълняват всички
стриктни критерии. Това подчертава стремежа
за устойчивост, което се отразява автоматично
и на прозоречните системи на REHAU.
Знак за устойчиво развитие
Независимо и официално
тествано доказателство за
устойчиво развитие.
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СИЛЕН ЕКИП

Система за прозорци GENEO с RAU-FIPRO X
Успехът на RAU-FIPRO е тясно свързан с нашата прозоречна
система GENEO. Логично GENEO е и първата система на REHAU,
която се произвежда с RAU-FIPRO X.
Открийте GENEO RAU-FIPRO X.

Най-важните
предимства
накратко

86

мм.

СТРОИТЕЛНА ШИРИНА
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над

400 0,
ДИЗАЙНА

Лесна поддръжка

Достъп без препядствия

Върху основната структура от
фиброкомпозитния материал
RAU-FIPRO X има елегантна
HDF повърхност (High Definition
Finishing). Тя е изключително
гладка, трудно замърсяваща се,
лесна за почистване и осигурява
възможно най-добрата
устойчивост на климатичните
условия.

С RAUCERO могат да се оформят
преходите между вътрешни
и външни пространства без
никакви препядствия. Сред найзабележителните характеристики
са интегрираните в системата
възможности за отводняване,
изключително лесното почистване,
както и атрактивната визия.

HDF

МАК
ИЗО

,60

W/m2K

до

КСИМАЛНА
ОЛАЦИЯ

RC 3
СИГУРНОСТ

до

47

dB

ШУМОИЗОЛАЦИЯ

Превантивна защита срещу взлом

Интелигентно проветряване

Аларменият модул REHAU Smart
Guard, който се монтира в касата на
прозорците, разпознава крадците
и ги отблъсква активно, преди да
възникне щета. В по-сериозни
случаи чрез радиосигнал се активира
основната аларма. С опция за
връзване в Smart Home системи.

GENEO INOVENT: Прозорци, които
проветряват в затворено положение.
Цялостно интегрираната система
осигурява комфорт с чист и
здравословен въздух, повече
спокойствие и сигурност. Свързана
с Вашата Smart Home централа и
сензори, системата GENEO INOVENT
проветрява 24 часа напълно
автоматично.

17

РАЗКРИЙТЕ
НОВИ
ПЕРСПЕКТИВИ.
ПРОЗОРЦИ ЗА
СЪВРЕМЕННИЯ
ЖИВОТ.
WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

Допълнителна информация можете да намерите на www.rehau.bg/novi-izmerenia-pri-dogramata

Тук печелите от RAU-FIPRO X:

РЕХАУ ЕООД
Околовръстен път 438
1532 София
www.rehau.bg

Запазваме си правото
за технически промени
730756 BG 02.2019

