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Inženiertehniskais progress

Kas virza mēbeļu industriju? Nepārtraukta
revolucionāro inovāciju meklēšana kopā ar
bezkompromisa uzticamību. Divas lietas, kas ir dziļi
nostiprinātas REHAU DNS.
REHAU pastāvīgi apšauba esošo, lai laba lietas
padarītu vēl labākas un tajā pašā laikā noteiktu
jaunas tendences - vienmēr stingri tiek ņemti vērā
kvalitātes standarti, kas mūs padarījuši tādus, kādi
mēs esam šodien. Īsāk sakot: inženiertehniskais
progress. Dzīves uzlabošana.

Engineering progress. Enhancing lives.

Enhancing lives
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Jaunums, nevis
neiespējamais.
Ja lietu uzglabāšanai telpā ir
svarīgs estētiskai izskats, un
vienlaicīgi funkcionalitāte, tad
mēbeles ir vairāk nekā tikai
virtuves sienas skapis un rada
kaut ko pilnīgi jaunu:
FLIPDOOR. Vai kā mēs to
saucam: The art of storage.

Kas padara
FLIPDOOR
par tik īpašu

The Art of Storage

Unikāls izskats
Taisnais siluets - bez redzamas
vadotņu sistēmas - iedvesmo no
pirmā acu uzmetiena. Bet pat
atvērts FLIPDOOR ir īsts acu
priecētājs, pateicoties elegantajam
atvēršanas mehānismam.

Unikāla funkcija
Tā kā ar labu izskatu nepietiek,
FLIPDOOR pārsteidz ar izcilu
praktiskumu visos līmeņos: sākot ar
īpaši vienmērīgas darbības šķēru
mehānismu, izmantojot vietu
taupošu atvēršanas mehānismu,
līdz pilnībā samontētai piegādei.

Unikāls materiāls
Izgatavots no izturīga un viegli
kopjama RAUVISIO crystal,
FLIPDOOR veido bezšuvju dizaina
kombināciju ar citām mēbelēm, kas
izgatavotas no REHAU virsmām.
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Unikāli elegants
Atvērts vai aizvērts:
Pateicoties unikālajam
atvēršanas mehānismam,
FLIPDOOR vienmēr ir
patīkami aplūkot.

Funkcija un priekšrocības 07

Arguments
nejaušībai
Unikāls dizaina izcēlums
Vai
atvēršanas
mehānisma
elegance
nodrošina to, ka ar citām mēbelēm tiek
nodrošināta līdzenuma apdare bez redzamas
virzošās sistēmas? Vai arī RAUVISIO crystal
krāsu paletes iespējas ļauj gan rezervētu
nepietiekamu novērtējumu, gan integrāciju kā
pārsteidzošu acu piesaistītāju? Kāds tas ir:
FLIPDOOR ienes unikālu figūru katrā virtuvē.

Ērti un droši
RAUVISIO crystal lameles vieglums padara
FLIPDOOR īpaši viegli atveramu - ērtākai
lietošanai pat sarežģītās situācijās, piemēram,
liekot traukus vietā. Atklātā stāvoklī tālu izvirzītu
abpusēji vērstu malu izlaišana ievērojami
samazina traumu risku, salīdzinot ar citiem
atvēršanas mehānismiem.

Gatavs tūlītējai lietošanai
Pārdomāts atvēršanas mehānisms ar skaistu
siluetu nenozīmē, ka montāžai jābūt sarežģītai.
Gluži pretēji: FLIPDOOR tiek piegādāts pilnībā
samontēts. Tikai galējā montāža jāveic uz
vietas.

Īsts kosmosa brīnums
Pateicoties vietu
taupošajam atvēršanas
mehānismam, FLIPDOOR
ir lieliski piemērots
izmantošanai arī nišās vai
slēgtās telpās.

Salokāmās durvis

FLIPDOOR

Atvertas durvis aizņem mazāk nekā 70% vietas, salīdzinot ar saliekamām durvīm.
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Atraktīvs nevis
garlaicīgs
Veiciet izmaiņas
FLIPDOOR ir pieejams visās RAUVISIO crystal universālajās krāsās gan glancētās, gan matētās - un tādējādi nodrošina nemanāmu dizaina
kombināciju ar citām mēbelēm, kas izgatavotas no REHAU
materiāliem. Pašreizējās kolekcijas un pakalpojumu apraksts atrodams
vietnē www.rehau.lv
Pašreizējo RAUVISIO kristāla vienkrāsaino krāsu izvēle

Melns

Titanio

Balts

Krāsas un materiāls

Tiesības nevis
kompromiss.
FLIPDOOR ir izgatavots no mūsu
ekskluzīvā stikla lamināta RAUVISIO
crystal. Tam ir daudz priekšrocību ne tikai salīdzinājumā ar stiklu.
Mitrumizturīgs
Šeit izlijusi glāze, tur karstā ūdens tvaiki: nav problēmu ar
RAUVISIO crystal, kuram mitrums praktiski nekaitē.

Vienkārša tīrīšana
Īpaši svarīgi, kad virtuvē viss sakarst: virsmu var viegli
notīrīt ar ūdeni un mikrošķiedras lupatiņu.

Izturīgs pret skrāpējumiem
Pateicoties UV pārklājumam, RAUVISIO crystal ir īpaši
izturīgs pret skrāpējumiem. Ja tas kādreiz būs
nepieciešams, līstes var ātri un viegli nomainīt.

Anti-Fingerprint
Pateicoties patīkamajam pieskārienam ar virsmu,
RAUVISIO crystal ir īpaši noturīgs pret pirkstu
nospiedumiem.

Triecienizturīgs
RAUVISIO crystal nepacieš grūto ikdienas virtuves dzīvi ar
īpaši augstu triecienizturību, īpaši malu zonā - īpašība, ko
vienlīdz labi novērtē gan montētāji, gan gala lietotāji.
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Fakti nevis izdomājumi
Dizains
▪ Bez rāmja dizains ar integrētu, neredzamu
vadotnes sistēmu un šķērveida mehānismu
▪ Ārējās līstes ar grieztu šķautni ideālai
gaismas atstarošanai un pievilcīgai optikai
▪ Integrēts alumīnija rokturis, krāsās
nerūsējošais tērauds vai melns
▪ Plašs REHAU virsmu klāsts
▪ Radīts Vācijā

Funkcionalitāte
▪ Līstes darbojas vienmērīgi gan
atverot, gan aizverot
▪ Flokēts magnētiskais aizvērējs

Serviss
▪ ,QGLYLGXƗOLPDLQƗPDVOƗPHOHV
▪ 'HWDƺXUH]HUYHVGDƺXVHUYLVV
▪ 3DSLOGLQIRUPƗFLMXYDULHJǌWQRVDYD
WLUG]QLHFƯEDVSDUWQHUD

Kvalitāte
ƒWHVWDFLNOXVDVNDƼƗDU5$/*=
 mLQLPƗOƗSUDVƯEDFLNOX
ƒ3DVWLSULQƗWDVlāmelesSDSLOGXVWDELOLWƗWHL
ƒ0DWHULƗOLVDVNDƼƗDU5($&+
ƒ3(+$VHUWLILNƗFLMD5(+$8NRNDGHWDƺƗP
ƒ3$.VHUWLILNƗFLMD
Materiāls
▪ RAUVISIO materiāli ir izturīgi pret
skrāpējumiem
▪ Standarta klāsts: pamatkorpuss
ar pārklātu MDF plātni
▪ Standarta klāsts: RAUVISIO
Crystal korpusi ar glancētu vai
matētu krāsu
▪ Fasādes materiāls izgatavots no
RAUVISIO Crystal ar glancētu vai
matētu krāsu

Izmēri
Augstums

Platums

Dziļums

Korpusa piemērotība

600 mm
650 mm

900 mm

350 mm
16 mm vai 19 mm,
atkarībā no korpusa
virsmas izvēles

1000 mm
600 mm
780 mm

900 mm
1000 mm

350 mm

Sīkāka informācija un pakalpojumi

Lāmeles šķautņu griezums nodrošina unikālu izskatu.

Aizverot, magnētiskais slēgums rada skaņu.

Var aizstāt individuāli lāmeles.
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Dokuments tiek aizsargāts ar autortiesībām. Visas
tiesības, kas ir balstītas uz šo, ir rezervētas. Neviena
daļa no šīs publikācijas nevar būt tulkota, atkārtoti
reprudocēta vai nosūtīta jebkādā formā vai līdzīgā
veidā, elektroniski vai mehāniski, attēla kopēšana,
ierakstīšana vai kādā cita veidā saglabātas kādā datu
nesēju sistēmā.

Mūsu mutiskie vai rakstiskie ieteikumi attiecībā uz
tehnisko lietojumu ir balstīti uz pieredzi un ir labākais
veids kāds pašlaik zināms un ir nesaistoši. REHAU
produktu lietošana, kas nav mūsu ietekmes kontrolē
vai arī citiem lietojumiem, kas nav minēti, atbrīvo mūs
no jebkādiem pienākumiem saistībā uz pretenzijām,
kas iesniegtas attiecībā uz produktiem. Mēs
rekomendējam jebkuram REHAU produktam pirms
lietošanas pārbaudīt tā piemērotību. Mūsu produktu
izmantošana un apstrāde, kas ir ārpus mūsu kontroles,
gulstās tikai uz pašu atbildību. Gadījumā ja arī tiktu
ņemta vērā atbildība, jebkura kompensācija ir noteikta
ne lielāka par preces vērtību. Mūsu garantija attiecas
uz mūsu produktu patstāvīgu kvalitāti saskaņā ar mūsu
specifikācijām un saskaņā ar mūsu vispārējiem
pārdošanas nosacījumiem.

REHAU BIROJS
LV: REHAU SIA, Daugavgrīvas iela 83, LV-1007, Rīga,
Latvija
Tālrunis: +371 67622621, fakss: +371 67623385,
e-pasts: riga@rehau.com

