OBRZEŻA DO KREATYWNEJ ARANŻACJI WNĘTRZ
Obrzeża meblowe RAUKANTEX

OBRZEŻA MEBLOWE RAUKANTEX
Przegląd oferty

Realizuj swoje pomysły i spełniaj indywidualne oczekiwania wobec nowoczesnego wzornictwa meblowego, wykorzystując obrzeża REHAU.
Wybierz z bogatej stałej oferty ponad 1800 kolorów i dekorów obrzeży,
dostępnych nawet w niewielkich ilościach. Wprowadzając każdego roku po�nad 500 nowych wzorów obrzeży, zawsze idziemy z duchem czasu. Sprawdź,
jak prezentują się obrzeża REHAU z Kolekcji Podstawowej i Kolekcji Premium,
stworzone z myślą o kreatywnej aranżacji wnętrz.
Kolekcja podstawowa

Obrzeża Uni i Dekor

Kolekcja Premium
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Obrzeża w szlachetnym macie

Obrzeża wysokopołyskowe

Obrzeża o optyce szkła

Obrzeża o optyce metalu

Obrzeża do podświetlania

Obrzeża akcentujące

Obrzeża 3D

SPIS TREŚCI
Obrzeża meblowe RAUKANTEX
Zalety programu w pigułce
Usługi online
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W katalogu prezentowane są dekory zbliżone do rzeczywistych. Ze względu na
uwarunkowania produkcyjne zastosowane kolory wydruku mogą się różnić od kolorów
materiałów oryginalnych. Kolory i dekory obrzeży w wymiarach rzeczywistych różnią się
po części od prezentowanych kolorów dekorów prezentowanych w katalogu.
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OBRZEŻA MEBLOWE RAUKANTEX
Idealnie dopasowany design

REHAU jako przedsiębiorstwo z tradycjami od dziesięcioleci działające na
międzynarodowym rynku meblarskim codziennie od nowa dowodzi swojego
doświadczenia w zakresie produkcji obrzeży meblowych. Stosując najwyższej
jakości tworzywa polimerowe oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom. Od ponad 60 lat zajmujemy
się przetwarzaniem tworzyw sztucznych oferując produkty najwyższej jakości.
Jednak to Wy - nasi Klienci - odgrywacie w tym procesie najważniejszą rolę.
Bo tylko wtedy, gdy nasze programy produktowe, logistyka i serwis spełniają
Wasze oczekiwania, jesteśmy dla was interesujący. Dzięki temu każdego dnia
możemy sprostać wymaganiom Waszym oraz branży meblarskiej. Niezależnie
od tego jakie macie potrzeby, zawsze znajdziemy idealnie pasujące obrzeża.
Pomaga nam w tym nasz elastyczny program produktowy. Szybkie dostawy
nawet niewielkich ilości obrzeży to także dla Was duża przewaga konkurencyjna. Waszym indywidulanym życzeniom nie stawiamy przy tym żadnych granic.
100 000 dostępnych wariantów daje Wam 100% gwarancji, że zawsze znajdziecie pasujące obrzeże.

Thomas Ponater,
Head of Product Management Interior
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OBRZEŻA MEBLOWE RAUKANTEX
Zalety programu produktowego

1800 różnych kolorów i dekorów Dowolna ilość, dowolna długość.
w najpopularniejszych wymiarach. Minimalna ilość zamówienia:
RAUKANTEX pure i plus od 1m,
RAUKANTEX Pro od jednej rolki.

Wyszukiwarka online i bezpłatnty
dobór wzorów: wystarczy klika
kliknięć, aby znaleźć idealnie
dopasowane obrzeże.
10 próbek wysyłamy bezpłatnie.

RAUKANTEX pure, plus, pro
REHAU oferuje obrzeża zarówno
z tradycyjnym klejem, jak
i z polimerową warstwą funkcyjną
do oklejania laserowego.

Przekazujemy wiedzę i doświadczenie regularnie szkoląc naszych
klientów i stolarzy.
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OD POMYSŁU DO PROJEKTU
Serwis online

Szukasz obrzeża pasującego do płyty?
Wystarcza kilka kliknięć, aby znaleźć idealne połączenie obrzeża i płyty – wszystkie dekory, wszystkie
wymiary i wszystkie materiały pasujące do ponad
15 000 wzorów płyt, blatów i laminatów wszystkich
wiodących producentów z kraju i zagranicy. Wszystkie
zestawienia są dobrane pod względem rodzaju
powierzchni. Dzięki temu nie trzeba porównywać
struktury i lakieru.

Ponad
100 000
różnych o
wd
wariantó ru
w ybo

Nie masz pewności, czy wybrany dekor jest
właściwy?
Nie ma problemu - skorzystaj z bezpłatnej usługi
doboru wzorów RAUKANTEX i zamów wybrany wzór
obrzeża!

www.rehau.pl/obrzeza
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OBRZEŻA MEBLOWE REHAU
Rozwiązania dla wymagających

O b r ze

ż a b ez s p oin owe

Brak fugi

RAUKANTEX pro

RAUKANTEX pro i jego 100%
polimerowa warstwa funkcyjna
umożliwiają uzyskanie doskonałego
i trwałego połączenia bez widocznej
spoiny - bez kleju i bez kompromisów.
- Nadaje się do wszystkich technologii
okleinowania
- Minimalna ilość zamówienia: od 1 rolki.

Brak widocznej fugi

RAUKANTEX plus

Obrzeże RAUKANTEX plus
z warstwą klejową z absorbentem
klejowym, pozwala uzyskać efekt
zbliżony do łączenia bez spoiny.
- Nadaje się do wszystkich technologii
okleinowania
- Minimalna ilość zamówienia: od 1 m.

Klasyczne obrzeże z primerem

RAUKANTEX pure

Sprawdzone obrzeże z primerem, dostępne we
wszystkich wymiarach i dekorach.
- Klej nakładany jest maszynowo
- Minimalna ilość zamówienia: od 1 m.

O b r ze ż a

W Niemczech zgrzewanie
obrzeży laserowych
objęte jest patentem
należącym do firmy bulthaup.
REHAU zawarł odpowiednie umowy
z firmą bulthaup, dzięki czemu klienci
nabywający obrzeża laserowe
produkowane przez REHAU
i sprzedawane pod nazwą
„RAUKANTEX Pro“ korzystają
z pełnego bezpieczeństwa prawnego.
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t r ad ycy jne

Trzy technologie bezspoinowe:
Laserowa
W przypadku obróbki laserowej za aktywację warstwy funkcyjnej obrzeża odpowiada promień lasera.
Bliska podczerwień (NIR)
Technologia NIR umożliwia szybkie i punktowe doprowadzenie energii cieplnej.
Hot-air
W tej technologii warstwa funkcyjna jest topiona przez sprężone gorące powietrze.

Niezależnie od tego jakie masz potrzeby, zawsze znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie:

Brak fugi

Optyczny brak fugi

Najlepszym rozwiązaniem
jest obrzeże
RAUKANTEX pro,
gwarantujące brak fugi na
łączeniu z płytą meblową!

Najlepszym rozwiązaniem
jest obrzeże
RAUKANTEX plus,
które zapewnia brak
optycznej fugi na łączeniu
z płytą meblową!

- idealnie dobrana kolorystycznie
warstwa funkcyjna
- połączenie bezspoinowe

Cechy produktu

- optyczny brak spoiny
- obrzeże z nałożonym klejem

Tradycyjne obrzeże

Najlepszym rozwiązaniem
jest tradycyjne obrzeże

RAUKANTEX pure
z primerem!

- zabarwiony primer
- obrzeże uniwersalne, wymaga
nałożenia kleju

Technologia obróbki
Hot Air

Minimalna ilość
zamówienia

Laser

NIR

z magazynu/ od jednej rolki

Hot Air

Laser

NIR

z magazynu/ od 1 m

z magazynu/ od 1 m

Zalety
Brak spoiny





 EVA / PUR

Przyczepność obrzeża





 EVA

Odporność na promieniowanie UV





 EVA / PUR

Odporność na temperaturę
wg AMK-MB-01





 EVA

Tworzywo: PMMA, ABS
 Bardzo dobrze

 Dobrze

PMMA, ABS

PMMA, ABS

   PUR

   PUR

PMMA, ABS

 Z ograniczeniami
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RAUKANTEX COLOR I DECOR

Kolekcja podstawowa - obrzeża Uni i Dekor

RAUKANTEX decor

Profesjonalne zarządzanie kolorystyką
to idealny punkt wyjścia do spełnienia
indywidualnych życzeń klientów.

RAUKANTEX uni
Tworzywo:
Stopień połysku:
Rodzaj lakieru:
		
Wymiary:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ABS
6 – 75
od supermatowego do
wysokiego połysku
22 x 0,4 mm
19 x 0,8 / 2,0 mm
23 x 0,8 / 2,0 mm
28 x 0,8 / 2,0 mm
33 x 0,8 / 2,0 mm
35 x 0,8 / 2,0 mm
43 x 0,8 / 2,0 mm
54 x 0,8 / 2,0 mm
64 x 0,8 / 2,0 mm
104 x 0,8 / 2,0 mm

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro
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RAUKANTEX ELEGANT MAT
Obrzeża w szlachetnym macie

RAUKANTEX elegant mat

RAUKANTEX elegant mat

10 0%
ań
d o p a s ow
cji
d o ko le k
IO
R AU V IS
cr y s t a l

Szlachetny mat to całkowicie nowa
generacja powierzchni - o stopniu
połysku poniżej sześciu jednostek,
oznaczająca się wyjątkową odpornością na zarysowania. Co ważne
dla użytkowników, nie widać na niej
również odcisków palców.

Tworzywo:
Stopień połysku:
Rodzaj lakieru:
Sruktura:
Wymiary:

ABS
<6
Szlachetny mat
gładkie
19 x 1,0 mm
23 x 1,0 mm			
28 x 1,0 mm
33 x 1,0 mm			
43 x 1,0 mm
54 x 1,0 mm
64 x 1,0 mm
104 x 1,0 mm

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

13

RAUKANTEX MIRROR GLOSS
Obrzeża z lustrzanym połyskiem

RAUKANTEX mirror gloss

Błyszczące, lustrzane powierzchnie
sprawdzają się doskonale w aranżacjach ekskluzywnych wnętrz, w wyposażeniu obiektów publicznych, a także
w zabudowie przestrzeni biurowych
i mieszkalnych.

Tworzywo:
Stopień połysku:
Rodzaj lakieru:
Struktura:
Wymiary:
		
		
		

ABS
> 85
Mirror Gloss, wysoki połysk
gładkie
23 x 1,3 mm
35 x 1,3 mm
45 x 1,3 mm
23 x 1,0 mm*

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro
*Ograniczona liczba dekorów
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RAUKANTEX VISIONS
Obrzeża imitujące szkło

W ygl ą d a
o!
ł
k
z
s
k
a
j
RAUKANTEX visions

Obrzeża RAUKANTEX visions to połączenie szlachetnego wyglądu prawdziwego szkła z zaletami materiałów
polimerowych. Sfazowanie obrzeża
pozwala na dodatkowe podkreślenie
optyki szkła i uzyskanie typowego
dla szkła efektu załamania światła na
szlifowanych krawędziach.
Tworzywo:
Stopień połysku:
Rodzaj lakieru:
Struktura:
Wymiary:

PMMA
29
Lakier standardowy
223
23 x 2,0 mm
45 x 2,0 mm
54 x 2,0 mm

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro
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RAUKANTEX VISIONS
Obrzeża Duo-Design

© By courtesy Schüller Küchen

Dwustopniowe obrzeża RAUKANTEX
visions z tworzywa PMMA do okleinowania bezfugowego umożliwiają
uzyskanie efektu litego materiału
od frontu po blat mebla i sprawiają
wrażenie, że na płycie ułożona została
szklana tafla.

Tworzywo:
Stopień połysku:
Rodzaj lakieru:
Struktura:
Wymiary:

PMMA
> 85
Lakier standardowy
Gładkie/ 223
23 x 1,5 mm

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro
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RAUKANTEX MAGIC 3D
Obrzeża 3D

© By courtesy nobilia Küchen

Dzięki połączeniu przeźroczystego
materiału nośnego i nakładanego
od spodu dekoru można w obrzeżu
RAUKANTEX 3D magic uzyskać wyjątkowy efekt trójwymiarowości. Oryginalność i wrażenie głębi tworzą razem
dekor o wyjątkowym charakterze.

Tworzywo:
Stopień połysku:
Rodzaj lakieru:
Struktura:
Wymiary:

PMMA
29
Lakier standardowy
221, 223, 273, 281
23 x 1,0 mm
23 x 2,0 mm
45 x 2,0 mm
54 x 2,0 mm

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro
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RAUKANTEX MAGIC II
Obrzeża o optyce metalu

Chłodne aluminium lub wysokiej
jakości stal nierdzewna – metal jako
materiał niezmiennie fascynuje świat
projektantów. Obrzeża segmentu premium stosuje się nie tylko w kuchni,
lecz również w biurach, domowych
gabinetach, w aranżacji sklepów czy
w salonie lub sypialni.
Tworzywo:
Material:
Stopień połysku:
Rodzaj lakieru:
Struktura:
Wymiary:

ABS
kaszerowana folia metalowa
10 - 25
bez lakieru – lakier specjalny 25
bez struktury
23 x 1,0 mm
28 x 1,0 mm
33 x 1,0 mm
43 x 1,0 mm
54 x 1,0 mm
64 x 1,0 mm
104 x 1,0 mm

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus, pro

RAUKANTEX magic II
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RAUKANTEX LITE

Obrzeża do podświetlania

RAUKANTEX lite jest częścią rodziny
produktów RAUKANTEX magic 3D.
Obrzeże to, oprócz tradycyjnego
zastosowania, może być wykorzystane
jako element podświetlenia. Po montażu taśmy LED światło będzie przenikać przez fragmenty obrzeża.

Tworzywo:
Stopień połysku:
Rodzaj lakieru:
Struktura:
Wymiary:

PMMA
> 85
Mirror Gloss
Gładkie/ 223
45 x 2,0 mm
54 x 2,0 mm

Dostępne jako RAUKANTEX pure
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RAUKANTEX INSPIRATION
Obrzeża akcentujące

© By courtesy Schröder Küchen.

Linia produktowa RAUKANTEX
inspiration sprawia, że obrzeże staje
się wyjątkowym i wyróżniającym się
elementem mebla.

Tworzywo:
Stopień połysku:
Rodzaj lakieru:
Struktura:
Wymiary:

NOWOŚ

PP
8
satynowy mat
228, 282, 288, 300
43 x 1,5 mm
54 x 1,5 mm

Ć

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus und pro
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OBRZEŻA RAUKANTEX
Rodzaje lakierów i struktur
Rodzaje lakieru

Struktury

Lakier szlachetny mat

<6

Lakier super mat

<6

Lakier mat

Satynowy mat

186

300

162

14/414

164

06

142

33

08/408

147

34

09

170

35

151

172

36

105

18

37

117

20/420

Struktura lakieru LPE05

120

228

Bez lakieru

125

23/423

13

282

131

288

8

8

Bez lakieru

10

Lakier specjalny

15

Lakier specjalny

20

Lakier specjalny

25

Lakier standard

29

Lakier specjalny

01

40

Lakier specjalny

55

Lakier wysoki połysk

75

Lakier super
wysoki połysk

>85

Mirror Gloss

>85

Struktury PMMA 221 i 223 zostały
wykonane od tyłu.

W tej technologii druku nie ma możliwości przedstawienia powierzchni (struktur i rodzajów lakieru) w sposób odpowiadający rzeczywistości. Możliwe są różnice w stosunku do oryginału.
28

OBRZEŻA RAUKANTEX
Przegląd

Recycling

PP

ABS

PMMA

Polipropylen
Ekologiczny
Akrylonitryl-butadien-styren
Odporny na uderzenia i poddający się
recyklingowi
Polimetakrylan metylu
Efekt głębi jak w prawdziwym szkle

Nasze obrzeża mogą być
oczywiście podane recyklingowi. Jeśli chcieliby Państwo
uzyskać więcej informacji
o realizowanych przez nas
Cechy poszczególnych tworzyw i wskazówki
koncepcjach odbioru produkdotyczące ich obróbki znajdziecie na stronie:
tów do recyklingu, zapraszamy do kontaktu z Biurem
Techniczno-Handlowym
								
REHAU.
		
www.rehau.com/schreiner-downloads
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NARZĘDZIA DO OBRÓBKI OBRZEŻY
Krok po kroku ku doskonałemu obrzeżu

Przyciąć równo z blatem

Obcinarka RAUKANTEX

Strug wewnętrzny RAUKANTEX

Strug zewnętrzny RAUKANTEX

art. nr 12478271001

art. nr 12883191001

art. nr 12883181001

Obcinarka RAUKANTEX umożliwia przycięcie
wystających dolnych i górnych krawędzi
obrzeży na prostych i na łukach.

Strug wewnętrzny REHAU służy do zaokrąglania krawędzi blatu na łukach wewnętrznych.

Strug zewnętrzny REHAU służy do zaokrąglania krawędzi blatu na prostych i łukach
zewnętrznych.

Dane techniczne
Szerokość obrzeża: 19 – 45 mm
Grubość obrzeża: maks. 2 mm

Dane techniczne
Szerokość obrzeża: bez ograniczeń
Grubość obrzeża: 2 mm lub 3 mm (zależnie od
zastosowanej cykliny)

Dane techniczne
Szerokość obrzeża: bez ograniczeń
Grubość obrzeża: 2 mm lub 3 mm (zależnie od
zastosowanej cykliny)

Zestaw obejmuje:
art. nr 12469231001 z obcinarką,
strugiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz cykliną 2 mm

Zestaw obejmuje:
art. nr 12469231001 z obcinarką, strugiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz cykliną 2 mm

Zestaw obejmuje:
art. nr 12469231001 z obcinarką, strugiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz cykliną 2 mm
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Wykonać łuk

Szlifowanie i polerowanie

Szczoteczka polerska RAUKANTEX

Wałek listkowy RAUKANTEX

art. nr 12300791001

art. nr 12780461001

Dzięki zastosowaniu specjalnej kombinacji
włókien sizalowych szczoteczka polerska
RAUKANTEX umożliwia wygładzenie obrzeża
i usunięcie śladów powstałych podczas
obróbki.

Wałek listkowy RAUKANTEX stosuje się w
razie potrzeby wyrównania lub zaokrąglenia
ostrych krawędzi.
Wałek listkowy można zamocować w
dowolnej wiertarce.

Usunąć folię zabezpieczającą

Klocki do usuwania folii RAUKANTEX
i RAUKANTEX mini
art. nr 12135621001 oraz art. nr 13201351001

Klocek do usuwania folii RAUKANTEX
umożliwia szybkie i precyzyjne usunięcie folii
ochronnej.
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INFORMACJE DLA FIRM STOLARSKICH
Twój adres w sieci

Znajdziesz tu wyczerpujące informacje o produktach, narzędzia online
i rozwiązania związane z wykończeniem wnętrz: www.rehau.pl/stolarz

Pieczątka przedstawiciela:

www.rehau.pl/stolarz
www.rehau.pl/meble

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w
szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą
radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych
w formie elektronicznej są zastrzeżone.

Nasze doradztwo w zakresie zastosowania - zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej oparte jest na wieloletnim doświadczeniu i wypracowanych standardach i udzielane jest
zgodnie z najlepszą wiedzą. Zakres zastosowania produktów REHAU jest ostatecznie
i wyczerpująco opisany w informacji technicznej o danym produkcie. Obowiązująca
aktualna wersja dostępna jest w internecie na stronie www.rehau.com/TI. Zastosowanie,
przeznaczenie i przetwarzanie naszych produktów wykracza poza nasze możliwości
kontroli i tym samym pozostaje wyłącznie w zakresie odpowiedzialności danego odbiorcy/
użytkownika/przetwórcy. Jeżeli jednak dojdzie do odpowiedzialności cywilnej, to podlega
ona wyłącznie naszym warunkom dostawy i płatności, które są dostępne na stronie www.
rehau.com/conditions, o ile nie było innych ustaleń pisemnych z REHAU. Dotyczy to również
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi, przy czym rękojmia odnosi się do niezmiennej
jakości naszych produktów zgodnie z naszą specyfikacją. Zastrzegamy sobie prawo do
zmian technicznych.

© REHAU Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1a
62-081 Przeźmieowo
www.rehau.pl
Zastrzegamy sobie
prawo do zmian
technicznych.
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