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Stikls piedod eleganci un luksusu izskatu virtuvei,
kā arī rada iespaidīgu izskatu. Ar RAUVISIO
crystal, REHAU ir radijis inovatīvu virsmas
materiālu, kas ir ideāli piemērots izmantošanai
virtuvē. RAUVISIO crystal ir polimēra stikls, kuram
ir vairāk priekšrocību, tas ir pārāks par īstu stiklu
pielietojumā virtuvēs un pilnībā novērš to
trūkumus.

Gudrais stikls izceļas ar vairākiem ieguvumiem:
Augsta kvalitātes apdare
Pateicoties brilliant dziļuma efektam, RAUVISIO crystal
fasādes daļas kļūst par jebkuras virtuves izcilību.
Baltais efekts nozīme, ka savienojuma vietas ir
pagātne, atstājot fasādi, kas spēj izstarot savas
nevainojamās krāsas.
Piezīme: nedaudz zaļa nokrāsa vienmēr ir redzama
īsta stikla fasādēs, gaismai atstarojoties noteiktā veidā.
Skrāpējumu izturīgs
Produktam piemīt lieliska skrāpējuma izturība ikdienas
lietojumā. Tas nozīmē, ka virsma paliks skaista arī pēc
vairākiem gadiem, gluži tāda pati, kā dienā kad tā tika
uzlikta.
Piezīme: Skrāpējuma izturība ir līdzīga, kā īstam
stiklam.
Higēniska tīrība
Īsta stikla savienojuma vietās ar laiku sakrājās
baktērijas un ēdienu atliekas, kuras prakstiski nav
iespējams iztīrīt. Atšķirībā no īsta stikla fasādes,
RAUVISIO crystal ir bezšuvju savienojuma vietas, kas
nozīmē to, ka nav vietas kur krāties ēdiena atliekām un
baktērijām.

Stabila krāsa
Visas RAUVISIO crystal fasādes ir krāsu un UV staru
stabilas. Fasāde saglabā savu oriģinālo krāsu pat pēc
daudzām saules staru iedarbības. Tas nozīmē, ka jūs
varat pievienot virtuves moduļus daudzus gadus vēlāk,
neievērojot krāsu atšķirības starp jauno un esošo
fasādi.

Izturīgs pret triecieniem
RAUVISIO crystal ir 10x izturīgāks par īstu stiklu un tādēļ
var izturēt pat vissmagākas prasības virtuvē. Pat ja virsma
ir bojāta, tām nav stikla šķembas. Tas nozīmē, ka
nepastāv traumu risks, kas var rasties dēļ drumslām vai
asām malām.

Viegli tīrīt
Virsma ir lakota un tādēļ tā ir aizsargāta no pirkstu
nospiedumu veidošanās. Netīrumus var viegli notīrīt ar
ūdeni un mikrošķiedru lupatiņu.
Uz tās var rakstīt
Uz spīdīgajās RAUVISIO crystal fasādes ir iespējams
rakstīt ar baltās tāfeles marķieriem. Atstā īsas ziņas
saviem mīļajiem savā ikdienas dzīvē! Ir iespējama fasāde
ar magnētiskām īpašībām.

Ļoti izturīga pret deformāciju
Pat pēc daudzu gadu lietošanas, RAUVISIO crystal fasāde
nodrošina, paliekošu stabilitāti.
Piezīme: reālai stikla fasādei nav garantija pret to
deformāciju. Savukārt RAUVISIO crystal fasādes ir
sertificēta TÜV (ūdens, temperatūras un karstuma
pretestības ), un tādēļ tā ir brīva no deformācijas.
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