FLIPDOOR
Sztuka
przechowywania
Wyjątkowe połączenie wyrafinowanego designu
i praktycznej funkcjonalności
www.rehau.pl
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Engineering progress

Co napędza branżę meblową? Ciągłe poszukiwanie
przełomowych rozwiązań w połączeniu z koniecznością
bezkompromisowej niezawodności. To dwie zasady wpisane
w kod DNA firmy REHAU.
To dlatego stale kwestionujemy status quo, pragnąc
poprawiać to, co dobre, a jednocześnie wyznaczać nowe
trendy - nigdy jednak nie zapominając o standardach jakości,
które doprowadziły nas tu, gdzie jesteśmy dzisiaj. Lub
mówiąc krótko: Engineering progress. Enhancing lives.

Engineering progress. Enhancing lives.

Enhancing lives
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Nowość zamiast
braku pomysłów.
Gdy ze zwykłej szafki
kuchennej uczynimy element
artystycznej aranżacji
wnętrza, a do jej
funkcjonalności podejdziemy
innowacyjne, zapominając
o standardowych
rozwiązaniach, to nagle znany
wszystkim mebel zmieni się
w coś zupełnie nowego powstanie FLIPDOOR.
Lub jak my to nazywamy:
Sztuka przechowywania.
Co sprawia,
że szafka
FLIPDOOR jest
taka wyjątkowa?

Sztuka przechowywania

Unikalny wygląd
Elegancki kształt – bez widocznych
prowadnic – zachwyca od pierwszego
spojrzenia. Dzięki eleganckiemu mechanizmowi otwierania szafka FLIPDOOR
przyciąga wzrok nawet po otwarciu.

Unikalne działanie
Świetny wygląd to nie wszystko. Szafka
FLIPDOOR to wspaniałe rozwiązania
praktyczne: począwszy od nowoczesnych mechanizmów nożycowych,
poprzez oszczędzający miejsce system
otwierania, aż po dostawę w stanie
gotowym do montażu.

Unikalny materiał
Wykonana z wytrzymałego i łatwego
w pielęgnacji materiału RAUVISIO
crystal szafka FLIPDOOR idealnie łączy
się z wzornictwem innych mebli wykonanych z materiałów REHAU.
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Wyjątkowa elegancja
Obojętnie otwarta czy
zamknięta: dzięki unikalnemu
systemowi otwierania szafka
FLIPDOOR zawsze wygląda
dobrze.

Działanie i zalety

Argumenty zamiast
pustych słów.
Unikalne wzornictwo
Czy to elegancja systemu otwierania, który pomimo
niewidoczengo systemu prowadnic zapewnia spójne
połączenie z innymi meblami czy też bogactwo palety
kolorów RUVISIO crystal, pozwalające na uzyskanie
frontu w dyskretnych barwach ale także umożliwiające
odważne połączenia kolorystyczne? Cokolwiek to jest,
szafka FLIPDOOR zrobi wrażenie w każdej kuchni.

Komfortowa i bezpieczna
Lekkie profile RAUVISIO crystal sprawiają, że szafka
FLIPDOOR bardzo łatwo się otwiera – oznacza to
większy komfort także w trudniejszych sytuacjach, np.
przy układaniu naczyń. Ponadto brak wystających
elementów po otwarciu szafki zapewnia w porównaniu
z innymi rozwiązaniami znacznie mniejsze ryzyko
zranienia.

Gotowa do montażu
Przemyślany mechanizm otwierania o przepięknym
kształcie nie oznacza wcale skomplikowanego
montażu. Wręcz przeciwnie. Szafka FLIPDOOR dostarczana jest w zestawie gotowym do montażu.

Zmieści się wszędzie
Dzięki kompaktowemu mechanizmowi otwierania szafka
FLIPDOOR sprawdza się
doskonale we wnękach i wszędzie tam, gdzie nie ma zbyt
wiele miejsca.

Drzwi podnoszone
i składane

FLIPDOOR

Po otwarciu zajmuje o 70% mniej miejsca, np. w porównaniu z drzwiami podnoszonymi i składanymi.
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Odmiana zamiast
jednostajności.
Wprowadź zmiany
Szafka FLIPDOOR jest dostępna w pełnej gamie kolorystycznej RAUVISIO crystal
kolor, zarówno w wersji matowej, jak i wysokopołyskowej. Umożliwia to płynne
łączenie z innymi meblami, w których wykorzystano materiały powierzchniowe
RAUVISIO.

Wybór aktualnie dostępnych kolorów szafek FLIPDOOR

Piano

Titanio

Bianco

Kolory i materiały

Aspiracje zamiast
kompromisów.
Szafka FLIPDOOR jest produkowana z naszego
ekskluzywnego laminatu szklanego RAUVISIO
crystal. Oznacza to liczne zalety – nie tylko
w porównaniu z prawdziwym szkłem.
Odporność na wilgoć
Wylane płyny czy gorąca para wodna nie stanowią dla RAUVISIO
crystal żadnego problemu, gdyż jest on odporny na wilgoć.

Łatwa pielęgnacja
To szczególnie ważne, gdy w kuchni dużo się dzieje. Pozbawioną
porów powierzchnię można bez problemu czyścić zwykłą wodą
i ściereczką z mikrowłókien.

Odporność na zarysowania
Dzięki powłoce z lakieru odpornego na działanie promieni UV
RAUVISIO crystal jest szczególnie odporny na zarysowania i bardzo
wytrzymały. Gdyby jednak zaszła taka potrzeba, profile można
szybko i w łatwy sposób wymienić.

Powierzchnia bez odcisków palców
Dzięki przyjemnej w dotyku powłoce z lakieru, tzw. Soft touch, zastosowanej na powierzchniach matowych RAUVISIO crystal jest szczególnie odporny na powstawanie odcisków palców.

Odporność na uderzenia
Dzięki bardzo wysokiej odporności na uderzenia, szczególnie
w obszarze krawędzi, RAUVISIO crystal potrafi sprostać ciężkim
warunkom panującym na co dzień w kuchni. Cechę tę docenią
w równym stopniu monterzy, jak i klienci końcowi.
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Fakty zamiast fikcji.
Design
▪▪ Pozbawiona ramy konstrukcja ze zintegrowanym,
niewidocznym systemem prowadnic i mechanizmem nożycowym
▪▪ Zewnętrzne krawędzie profili są fazowane, co
zapewnia idealne odbicie światła i atrakcyjny wygląd
▪▪ Zintegrowana listwa uchwytowa z eloksalowanego
aluminium, w kolorze stali nierdzewnej lub czarnym
▪▪ Szeroki wybór materiałów powierzchniowych
▪▪ Wyprodukowane w Niemczech

Jakość
▪▪ 80 000 cykli kontrolnych zgodnie z RAL-GZ
430 (minimalny limit: 40 000 cykli)
▪▪ Wzmocnione profile zapewniają dodatkową
stabilność
▪▪ Materiały zgodne z rozporządzeniem REACH
▪▪ Certyfikat PEFC dla elementów drewnianych
REHAU
▪▪ Certyfikat PAH

Funkcja
▪▪ W trakcie otwierania i zamykania profile poruszają
się lekko i równomiernie
▪▪ Flokowane zamknięcie magnetyczne

Materiał
▪▪ Materiały RAUVISIO są odporne na
pęknięcia i zarysowania
▪▪ Oferta standardowa: korpusy podstawowe z powlekaną płytą MDF
▪▪ Oferta standardowa: korpusy
z RAUVISIO crystal w wersji wysokopołyskowej lub matowej
▪▪ Materiał frontu RAUVISIO crystal
w wersji wysokopołyskowej lub
matowej

Serwis
▪▪ Możliwość wymiany pojedynczych profili
▪▪ Serwis części zamiennych dla komponentów
▪▪ Dodatkowe informacje są dostępne w punktach
dystrybucyjnych REHAU

Wymiary
Wysokość

Szerokość

Głębokość

Grubość płyty korpusu

600 mm
650 mm

900 mm

350 mm
16 mm lub 19 mm,
w zależności od wybranej
powierzchni korpusu

1000 mm
600 mm
780 mm

900 mm
1000 mm

350 mm

Szczegóły i usługi

Wyjątkowy wygląd dzięki fazowanym profilom.

Zamknięcie magnetyczne

Możliwość wymiany pojedynczych profili.
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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.

www.rehau.pl
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