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POWIERZCHNIE RAUVISIO

Ekskluzywne laminaty do aranżacji łazienek
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SPIS TREŚCI
Aranżacja łazienek
Pomysły i inspiracje
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RAUVISIO6
Przegląd oferty
RAUVISIO crystal
Polimerowe szkło do ekskluzywnych wnętrz
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RAUVISIO brilliant
Powierzchnie o wysokim połysku
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RAUVISIO mineral
Tworzywo mineralne do kreatywnych rozwiązań
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RAUVISIO wave 
Wyjątkowy laminat o strukturze fali

14

RAUVISIO karat
Polimer o mocy kamienia
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Program RAUVISIO 
Zastosowania łazienkowe
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R AUVISIO

ARANŻACJA ŁAZIENEK
Pomysły i inspiracje

Przeciętny człowiek spędza w łazience około 3 lat swojego życia. To wystarczający powód, by zaprojektować ją tak, aby stała się strefą komfortu, w której stres dnia codziennego idzie w zapomnienie.
W ciągu ostatnich lat wymagania wobec jakości i designu osiągnęły zupełnie nowy poziom. Łazienka
przeszła swoistą ewolucję - od pomieszczenia wilgotnego pełniącego wyłącznie funkcję praktyczną do
oazy spokoju i relaksu.
Program powierzchni RAUVISIO idealnie wpisuje się w panujące trendy, zapewniając maksymalną
indywidualność i elastyczność w aranżacji wymarzonej łazienki.
Postaw na jakość i pozwól się zainspirować ekskluzywnymi materiałami powierzchniowymi RAUVISIO.

RAUVISIO crystal
Laminat szklany
RAUVISIO crystal slim
Cienki panel szklany
RAUVISIO brilliant
Laminat wysokopołyskowy
RAUVISIO mineral
Tworzywo mineralne
RAUVISIO wave
Laminat o strukturze fali
RAUVISIO karat
Polimerowy kamień

Więcej informacji znajdziesz na www.rehau.pl/rauvisio
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PROGRAM POWIERZCHNI RAUVISIO
Przegląd oferty
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RAUVISIO crystal
Laminat szklany
RAUVISIO crystal slim
Cienki panel szklany
RAUVISIO brilliant
Laminat wysokopołyskowy
RAUVISIO mineral
Tworzywo mineralne
RAUVISIO wave
Laminat o strukturze fali
RAUVISIO karat
Polimerowy kamień
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SZKŁO WSZECHCZASÓW
RAUVISIO crystal

Polimerowy laminat szklany RAUVISIO crystal rewolucjonizuje rynek zastosowań
szkła. Element ściany, kabina prysznicowa czy front meblowy - ten nowatorski
produkt pozwala zapomnieć o wadach prawdziwego szkła, łącząc jego zalety
z zaletami termoplastycznych laminatów, przez co możliwości jego zastosowania wydają się być nieograniczone.
Elementy ścian
Remont w kilku krokach dzięki
RAUVISIO crystal slim

Prost y
mon t a ż

Łatwy w utrzymaniu
czystość i higiena

Szybszy remont
dzięki RAUVISIO crystal slim

Obróbka klasycznymi
narzędziami stolarskimi

Najwyższa jakość
RAUVISIO crystal spełnia normy
AMK i TÜV

Bezspoinowe połączenie
płyty i obrzeża dla higienicznej
powierzchni

Więcej informacji na temat dekorów, możliwości obróbki i zastosowania RAUVISIO crystal znajduje się
w katalogu „Powierzchnie Rauvisio“ (O02700).
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R AUVISIO CRYSTAL

RAUVISIO crystal slim
Ultracienki panel szklany
RAUVISIO crystal slim powstał z
myślą o wykończenia wnęk, ścian
i elementów kabin prysznicowych.
RAUVISIO crystal slim można
mocować bezpośrednio do ścian.
Powstałe w ten sposób szczeliny
są niemal niewidoczne, dzięki
czemu powierzchnia spełnia
wymagania nawet najbardziej
wymagających klientów.
W przeciwieństwie do prawdziwego szkła RAUVISIO crystal
slim umożliwia obróbkę w
miejscu montażu. W ten sposób
wykonanie indywidualnych
otworów w ostatniej chwili, np.
na gniazdka, nie sprawi żadnego
problemu.

Nieograniczone możliwości
aranżacji
Zginanie, frezy czy intarsje?
Z RAUVISIO możesz sobie pozwolić
na indywidualny, nieszablonowy
projekt. Dodatkowo istnieje możliwość podświetlenia frezów, co nada
Twojej łazience wyjątkowego, przytulnego charakteru.
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POWIERZCHNIE O WYSOKIM POŁYSKU
RAUVISIO brilliant

RAUVISIO brilliant to laminat o wysokim połysku nowej generacji, który dzięki
niezwykłemu efektowi głębi z powodzeniem zastępuje elementy lakierowane.
Bezspoinowe połączenie płyty i obrzeża pozwala uzyskać doskonały monolit
o spójnej, błyszczącej powierzchni.
Efekt głębi
wysokopołyskowe akcenty
w Twojej łazience

20JAHRE

Co najmniej 20-letnia odporność
na działanie promieniowania UV
we wnętrzach

Bezspoinowe połączenie
płyty i obrzeża dla higienicznej
powierzchni

Obróbka klasycznymi
narzędziami stolarskimi

Najwyższa jakość
RAUVISIO crystal spełnia normy
AMK i TÜV

Więcej informacji na temat dekorów, możliwości obróbki i zastosowania RAUVISIO brilliant znajduje się
w katalogu „Powierzchnie Rauvisio“ (O02700).
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R AUVISIO BRILLIANT

Eleganckie fronty meblowe
RAUVISIO brilliant to materiał przeznaczony do
zastosowań pionowych. Można go zginać, niemal
dowolnie formować i przetwarzać tradycyjnymi
narzędziami stolarskimi do obróbki drewna. W ten
sposób powstają skrojone na wymiar powierzchnie

o oryginalnych kształtach, formach i wyglądzie.
Dzięki połączniu z idealnie dopasowanymi
obrzeżami RAUKANTEX do okleinowania
bezspoinowego powstaje jednolita, odporna na
wilgoć, higieniczna powierzchnia.
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UNIWERSALNE TWORZYWO MINERALNE
RAUVISIO mineral

Tworzywo mineralne RAUVISIO tworzy wyjątkowe spektrum dodatkowych możliwości aranżacji, przez co można je wykorzystać w nawet najbardziej oryginalnych
projektach. W połączeniu z odporną na wilgoć płytą nośną RAUVISIO mineral
sprawdzi się w każdym wnętrzu - bez ryzyka uszkodzeń w kontakcie z wilgocią
lub wodą. Kompletny system nadaje się do użycia zarówno jako brodzik i ściana
w kabinach prysznicowych, jak również jako blat.
Umywalki
RAUVISIO mineral można
dowolnie kształtować

Pozbawiona porów powierzchnia
zapewnia czystość i higienę

3x szybszy remont
dzięki płytom RAUVISIO mineral

Bezspoinowa optyka
dzięki idealnie dopasowanym klejom

Najwyższa jakość
brak napięc podczas formowania

Odporność ogniowa: kat. B1
dla płyt 6 mm

Więcej informacji na temat dekorów, możliwości obróbki i zastosowania RAUVISIO mineral znajduje się
w katalogu „RAUVISIO mineral“ (M53720).
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R AUVISIO MINER AL

Ściany
RAUVISIO mineral to idealny
partner podczas remontu. Można
go mocować bezpośrednio do
ścian - wystarczy przykleić
i gotowe! Jednorodny, pozbawiony porów materiał jest higieniczny, a także niepodatny na rozwój
grzybów i bakterii.
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Elementy kabin prysznicowych
Płyty RAUVISIO mineral gwarantują szybki i sprawny
montaż. Do każdego dekoru oferujemy idealnie
dopasowany klej umożliwiający stworzenie
bezfugowego, odpornego na wilgoć połączenia.
Dzięki możliwości tworzenia nietypowych form

i kątów RAUVISIO to nie tylko tworzywo mineralne,
ale też inspiracja do działania i projektowania
unikatowych mebli łazienkowych. Dużym atutem jest
też możliwość naprawy w przypadku ewentualnych
rys czy zadrapań.
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WYJĄTKOWA STRUKTURA FALI
RAUVISIO wave

RAUVISIO wave to wyjątkowy laminat, który zachwyca niepowtarzalną strukturą
przypominającą fale. W ten sposób powstaje oryginalna, przyciągająca wzrok
powierzchnia, która dodaje meblom dynamiki.
Powierzchnia z strukturą
zachwyca oryginalnością

Obróbka klasycznymi
narzędziami stolarskimi

Odporność chemiczna
dzięki warstwie Hard-Coat

Bezspoinowe połączenie
płyty i obrzeża dla higienicznej
powierzchni

Najwyższa jakość
RAUVISIO crystal spełnia normy
AMK i TÜV

Wariant Vario
do samodzielnego lakierowania

Więcej informacji na temat dekorów, możliwości obróbki i zastosowania RAUVISIO wave znajduje się
w ulotce „RAUVISIO wave“ (O10800).
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R AUVISIO WAVE

Oryginalne fronty meblowe
RAUVISIO wave przeznaczony jest do zastosowań
pionowych. Materiał doskonale sprawdzi się jako
element kontrastowy w nowoczesnych łazienkach,
dodając pomieszczenom lekkości i elegancji.

Podobnie, jak pozostałe produkty z rodziny RAUVISIO, laminat jest termoplastyczny, co pozwala na
realizację nawet najbardziej skomplikowanych
projektów. Idealnie dobrane komponenty tworzą
wytrzymałą i spójną wzorniczo całość - odporną na
wodę i wilgoć.
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POLIMER O MOCY KAMIENIA
RAUVISIO karat

RAUVISIO karat oznacza trwałość, uniwersalność i różnorodność zastosowań,
dzięki czemu jest idealnym materiałem do aranżacji łazienek. Połączenie z wodoodporną płytą nośną umożliwia nieograniczone zastosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Kompletny system nadaje się do użycia zarówno
jako brodzik i ściana w kabinach prysznicowych, jak również jako blat.
Prysznic
Płynne przejście pomiędzy ścianą
prysznica a brodzikiem

Pozbawiona porów powierzchnia
zapewnia czystość i higienę
Bezspoinowa optyka
dzięki idealnie dobranym klejom

3x szybszy remont
dzieki płytom RAUVISIO karat
Łatwy w utrzymaniu
czystość i higiena

Więcej informacji na temat dekorów, możliwości obróbki i zastosowania RAUVISIO karat znajduje się
w katalogu „RAUVISIO karat“ (M75720).
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R AUVISIO K AR AT

W ł a ś ciwo ś ci
zg o at ypo śli
we

Kamień milowy w aranżacji łazienek
RAUVISIO karat to materiał odporny na zarysowania,
wysoką temperaturę i wilgoć, co sprawia, że idealnie
sprawdza się w projektach łazienek. Dzięki
możliwości formowania termicznego prysznic
i meble przybiorą dowolne, oryginalne kształty bez

widocznych spoin. Materiał może być również
wykorzystywany do zastosowań poziomych, tworząc
eleganckie posadzki, które do złudzenia przypominają kamień naturalny. W ten sposób każda łazienka
nabierze wyjątkowego, unikatowego charakteru.
RAUVISIO karat to materiał przyszłości!
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POWIERZCHNIE RAUVISIO

Możliwości zastosowania w łazienkach
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MOŻLIWOŚCI Z ASTOSOWANIA

2
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RAUVISIO
crystal

RAUVISIO
crystal slim

RAUVISIO
brilliant

RAUVISIO
mineral

RAUVISIO
wave

RAUVISIO
karat

Zastosowanie
Fronty
meblowe

4

–

–

Elementy
ścian

–

–

Ścianki
działowe

–

–

Ściana
prysznica

–

–

–

Brodzik

–

–

–

–

Umywalki

–

–

–

–

Ściany
zlewozmywaków

–

–

–

Prysznic

Elementy
wilgotne
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