Diferenca edhe
më e lehtë
Dimensioni i ri i dritareve.
Për jetën e sotme.
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Hartat fizike i përkasin
së shkuarës.
Sot, sistemi i lundrimit bën
planifikimin e udhëtimit tuaj.
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Doni të merrni
një film me qira
në videotekë?
Preferoni nga
divani ta shikoni.
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Teknologjia moderne na
e bën jetën më të lehtë.
Pse të mos e bëjë edhe
për dritaret?
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Dritare për jetën e sotme.

Frymëzoni klientët
tuaj dhe rrisni
shitjet tuaja.
Kjo është e mundur vetëm me zgjidhjet
nga REHAU – ja disa informacione:

REHAU i ka vendosur
vetës qëllimin për të
zhvilluar dritare që janë
po aq moderne sa edhe
jeta.Dritare me avantazhet
e teknologjisë moderne
dhe një gamë të gjerë
opsionesh dizajni. Dritare
për të gjitha objektet dhe
të gjitha kërkesat.

Ofrojmë zgjidhje krejtësisht
të reja për sigurinë. Me
sistemin tonë Smart Guard,
hajdutët parandalohen para
se të shkaktojnë ndonjë dëm.

Ofrojmë opsione krejtësisht
të reja kur është fjala për
madhësinë e dritareve.
Me RAU-FIPRO X dhe lartësinë e kornizave 2.80 m,
mund të krijoni projekte të
veçanta arkitekture.

Ofrojmë perspektiva krejtësisht të reja me SKYFORCE
për mbrojtjen nga rëniet.
Kështu zemra e të pasionuarave pas dizajnit do të
rrahë më shpejt, gjithmonë
një pamje e qartë dhe
integrim i përkryer.
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Ju mund të prisni:
Marka e fuqishme REHAU.
Përdorim me përgjegjshmëri
i burimeve.
Zgjidhje të reja në tregun
e dritareve.Një biznes i mirë
për një kohë të gjatë.
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Ju mund të prisni që

Premtimet tona

Të përsosura
Të besueshme

Përgjegjshmëri për
njerëzit dhe natyrën.

Ne jemi këtu për ju. Prej mbi 60 vitesh.
Kudo që të keni nevojë për ne.
Me cilësi premium.
Dhe zgjidhje të qëndrueshme.
Pa arsyetimin "por" ose "ndoshta".

Si një shoqëri aktive në nivel global, ne kemi
përgjegjësi të veçanta. Ne i pranojmë dhe
jetojmë me to. Duke qenë se bëhet fjalë për
imazhin tonë, kjo është një kërkesë që së pari
ja bëjmë vetes.

Ekspertizë dhe
parashikim i tregut

Risi të
rëndësishme

Ne e njohim këtë biznes. I njohim sfidat e të
gjithë partnerëve. Dhe falë parashikimeve
tona, ju ofrojmë zgjidhje të qëndrueshme jo
vetëm sot. Por kështu do të veprojmë edhe
për shumë kohë të gjatë.

Nuk po qëndrojmë në një vend.
Por ne vazhdojmë të zhvillohemi.
Ne bëjmë diferencën e vërtetë.
Që ju të jeni pionierët e të sotmes dhe së
ardhmes.
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Besueshmëri e përsosur

Ne ndodhemi pikërisht
atje ku ju keni nevojë për ne.
Profesionistë, në çdo rajon, me cilësi

Biznes familjar që menaxhohet
nga të zotët
Prej 60 vitesh, i kemi mbështetur klientët tanë duke u ofruar
zgjidhje për dritare të besueshme dhe me cilësi të lartë.
Falë praktikës dhe historisë sonë, ne i njohim dhe i kuptojmë
shumë mirë nevojat përgjatë të gjithë zinxhirit të vlerave.
Ne e dimë se për çfarë keni nevojë. Dhe se si mund t'ju
ndihmojmë.

Në nivel lokal dhe ndërkombëtar.
Ne mbështetemi te bashkëpunimi i ngushtë dhe jemi gjithmonë ekspertë në fushën tonë. Personi juaj personal i
kontaktit do t'ju ndihmojë lidhur me një gamë të gjerë
tematikash.
Duke qenë se jemi të pranishëm në mbi 50 tregje në të
gjithë botën, ne i përmbushim pritshmëritë tuaja kudo që
të ndodheni. Falë disa dekadave përvojë, gëzojmë njohuri të
zgjeruara të të gjitha tregjeve dhe juridiksioneve rajonale në
mënyrë që ju të përfitoni rezultatet që keni nevojë.
Kudo qofshi nëpër botë, jeni si në shtëpi.

Besueshmëri e përsosur

Recetat dhe
instrumentet tona
Njohuritë e zgjeruara dhe kaq shumë vite
përvojë të punonjësve tanë janë baza e
suksesit tonë.
Kalimi nga fusha të tjera siç është industria e
automjeteve, na ndihmon të gjenerojmë
zgjidhje novatore të cilësisë më të lartë. Falë
instrumenteve dhe recetave që kemi zhvilluar
së brendshmi, mund të ofrojmë zgjidhje me
sisteme të koordinuara në mënyrë të përkryer.

Zgjidhje të besueshme
Ju ofrojmë zgjidhje me cilësi premium
ku ju dhe klientët tuaj mund të
mbështeteni pa frikë.
Ne investojmë në mënyrë të vazhdueshme në
standardet më të larta kur është fjala për
ndërtimin, dizajnin dhe qëndrueshmërinë.
Çmimet e marra kanë dëshmuar se institucionet e pavarura kanë konfirmuar në mënyrë
të vazhdueshme se ajo që po bëjmë është një
histori suksesi.
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Përgjegjshmëri për njerëzit dhe natyrën.

Jetojmë në mënyrë të qëndrueshme - prej disa dekadash.
Veprimet dhe mënyra jonë e të menduarit
shkon përtej shumë brezash.
Plastikët në qarkullim

Falë ekspertizës së materialeve tona dhe njohurive teknologjike, ne prodhojmë materiale të ricikluara me të njëjtën cilësi
dhe gjenerojmë të paktën 40% më pak mbetje, në të 70
sistemet tona, SYNEGO dhe GENEO. Të gjitha materialet plastike që përdorim janë 100% të riciklueshme.
Veprimtaritë tona të qëndrueshme bëjnë të mundur që ne të
kursejmë deri në 97.000 tonë CO2 çdo vit.
Kjo përkthehet në kursimin e përafërsisht 7.800.000 pemëve
dhe një sipërfaqe përafërsisht sa 137.000 fusha futbolli.

Çertifikohemi vazhdimisht
Të gjitha dritaret evropiane REHAU janë të çertifikuara me konfirmimin VinylPlus për prodhimin e dritareve të qëndrueshme.

a
rej
të

D he

Marr
ja e

d

vjetra
ve të
are
rit

Ndjesia e mirë e klientëve tuaj: Ne i kthejmë dritaret e vjetra në
sisteme dritaresh të reja dhe të qëndrueshme - dhe kemi arsye
shumë të mira: Kjo kursen mbi 88% të shkarkimeve të CO2
gjatë procesit të përpunimit të materialeve të vjetra krahasuar
me prodhimin e materialeve të reja.

dhojmë drit
Pro
are
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Përgjegjshmëri për njerëzit dhe natyrën.

Profilet e dritareve REHAU me etiketën
e produktit EcoPuls, përfaqësojnë
gjurmë ekologjike pozitive.
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Ekspertizë dhe parashikim i tregut

Ne i zgjidhim sfidat.
Për të gjithë partnerët - për investitorët, zhvilluesit
e pronave, arkitektët dhe veçanërisht për përpunuesit,
tregtarët dhe konsumatorët fundorë.

Ekspertizë dhe parashikim i tregut

Kështu që jeni të sigurt se do të bëni biznes
me sukses me produktet dhe zgjidhjet tona
për një kohë të gjatë.

Çfarë do të bëjë njerëzimi nesër?
Po punojmë në mënyrë intensive për kërkesat që do të shfaqen
gjatë viteve në vijim. Çfarë presin njerëzit nga zgjidhjet e dritareve
dhe për ku jemi nisur me këtë rrugëtim.
Çdo ditë mundohemi të gjejmë përgjigjet se si ti përmbushim më
së miri këto kërkesa. Dhe tashmë po i zhvillojmë zgjidhjet për to.
Pasi ne dëshirojmë të vazhdojmë të ofrojmë më të mirën çdo ditë
në të ardhmen.

Çfarë e bën biznesin tonë të suksesshëm?
Përgjigjet e duhura i kemi që sot, nesër dhe madje edhe pasnesër.
Pasi ne e njohim mirë biznesin e dritareve. Pasi ne i njohim mirë
kërkesat e klientëve tuaj.
Pasi ne bëjmë diferencën me elemente tejet bindëse dhe ju mbështesim të përgatiteni me një fushatë para marketingu në vendet e duhura.
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Risi të rëndësishme

Ne i kemi të gjitha
risitë – Sukses.
Nuk duhet vetëm ti bindni klientët
tuaj. Frymëzojini ata.

Ajo që REHAU i fal tregut ka vlera të vërteta të
shtuara dhe përbën një tjetër hap të rëndësishëm në biznesin e dritareve.

Risi të rëndësishme
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Risi të rëndësishme

Realizoni dimensione të reja.
Të zhvilluara për avionë, të përkryera për dritaret tuaja:
RAU-FIPRO X - materiali i teknologjisë së lartë për më shumë
përmasa, siguri dhe komfort. Krijoni mundësi të reja
arkitekture me lartësinë e paneleve deri në 2.80 m.

beri në 2.80 m

Materialet revolucionare
kombinojnë veçoritë më të mira nga
bota e plastikës dhe fibrave të xhamit.
Madhësi maksimale dritaresh
përmes qëndrueshmërisë më të lartë
deri në 50%, krahasuar me dritaret
vetëm me PVC
Efiçenca më e mirë e energjisë
falë urave termike shumë më të pakta
Përdoren lehtë
falë nivelit më të ulët të çelikut deri në
90% te të gjitha dritaret e përbëra nga
RAU-FIPRO X.

RAU-FIPRO X
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Risi të rëndësishme

Siguria e shtëpisë
Revolution Smart Guard ju ofron mbrojtje
parandaluese nga hajdutët me dritaret e saj.
Thjesht ndjesia e mirë për klientët tuaj.

Parandaloni hajdutët,

përpara se të
shkaktojnë
ndonjë dëm.

E padukshme
Në momentin që instalohet, Smart Guard
garanton në mënyrë aktive siguri parandaluese në kornizën e dritares.
Sensorët inteligjent
Regjistrojnë hajdutët dhe aktivizojnë në
mënyrë të pavarur programin e mbrojtjes.
Tre hapat e zgjerimit
plotësojnë të gjitha kërkesat e klientëve
përmes lidhjes së shtëpisë inteligjente.
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Ne bëjmë dallimin.

Me një portofol bindës të
produkteve dhe shërbimeve që ju
çojnë në tjetër dimension.
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Portofol bindës i produkteve

Çdo gjë që keni nevojë
Portofoli ynë përmbush të gjitha dëshirat
tuaja. Ne kemi çdo gjë që ju keni nevojë
për një biznes të suksesshëm.

Zgjidhje premium për dritaret
Qoftë për klientë privat apo për kontrata, për një arkitekturë
moderne apo një stil elegant arkitekturor që nuk del kurrë nga
moda, për kërkesa të larta apo për dëshirën për dritare të
thjeshta solide. REHAU ju ofron atë që ju të bindni klientët tuaj.

Më shumë biznes edhe më lehtë
REHAU ju ofron më shumë se sa vetëm profile dritaresh ju mund të kënaqni klientët tuaj me një gamë të gjerë
aksesorësh bashkëkohor. Për shembull, kufiri 0 mm i
RAUCERO për dyert, sistemi i mbrojtjes parandaluese nga
hajdutët Smart Guard ose mbrojtja elegante nga rëniet
SKYFORCE - biznese të tjera tejet tërheqëse dhe një vlerë
e shtuar për klientët tuaj.

Fleksibilitet pa arsyetimin
"por" ose "ndoshta"
Ne bëjmë të mundur që ju të realizoni atë që teknologjia ju
ofron. Dëshira jonë është që ju dhe klientët tuaj të jepni më
të mirën e mundshme.
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Portofol bindës i produkteve

Zgjidhje premium për dritaret
Sistemet e dritareve
GENEO RAU-FIPRO X
•
•
•
•

Sisteme plastike të përforcuara me fibra
Thellësi instalimi 86 mm
Sistem me puthitje qendrore
Stabilitet më i lartë i dimensioneve,
më pak ankesa
• Plotësisht të riciklueshme

SYNEGO
• Thellësi instalimi 80 mm
• Sistem me puthitje dhe mbyllje
qendror në një platformë
• Plotësisht të riciklueshme

EURO-DIZAJN 70 /
DIZAJN BRILANT
• Thellësi instalimi 70 mm
• Sistem me puthitje dhe mbyllje
• Plotësisht të riciklueshme

Vlera Uf deri në

Vlera e izolimit të plotë Rw deri

Lartësia deri në

Rezistenca ndaj hajdutëve deri në

Xham deri në

53 mm

Shtëpi pasive e çertifikuar
sipas Dr. Feist / ift

Vlera Uf deri në

Vlera e izolimit të plotë Rw deri në

Lartësia deri në

Rezistenca ndaj hajdutëve deri në

Xham deri në

51 mm

Portofol i zgjeruar ndërkombëtar,
Shtëpi pasive e çertifikuar sipas ift

Vlera Uf deri në

Vlera e izolimit të plotë Rw deri në

Lartësia deri në

Rezistenca ndaj hajdutëve deri në

0,77 W/m²K
2,80 m

0,94 W/m²K
2,50 m

1,3 W/m²K
2,45 m

47 dB
RC3

47 dB
RC3

45 dB

RC2/RC3

Zgjidhje për sisteme për suksesin tuaj

Portofol bindës i produkteve

Dyer të jashtme

Dyer me hapje me ngritje dhe rrëshqitje

Vlera Uf deri në

Rezistenca ndaj hajdutëve deri në

Vlera Uf deri në

Vlera e izolimit të plotë Rw deri në

Lartësia deri në

Mundësohen profile me
shina me mbushje

Lartësia deri në

Rezistenca ndaj hajdutëve deri në

Xham deri në

Qetësi absolute

0,75 W/m²K
2,40 m

RC2

Xham deri në

53 mm

1,3 W/m²K
2,70 m

53 mm

43 dB
RC2

Vlera Uf deri në

Rezistenca ndaj hajdutëve deri në

Vlera Uf deri në

Vlera e izolimit të plotë Rw deri në

Lartësia deri në

Portofol i zgjeruar ndërkombëtar,
mundësohen profile me shina me
mbushje

Lartësia deri në

Rezistenca ndaj hajdutëve deri në

Xham deri në

Qetësi absolute,
Profile panoramike

1,2 W/m²K
2,35 m

RC2

Xham deri në

51 mm

Rezistenca ndaj hajdutëve deri në

Lartësia deri në

Mundësohen profile me
shina me mbushje

2,30 m

2,60 m
51 mm

Vlera Uf deri në

1,6 W/m²K

1,3 W/m²K

RC3

43 dB
RC2

Avantazhet e sistemit
Qetësia absolute
me konceptin unik të puthitjes me presion të ulët mbyllje
Veçanërisht e lehtë për tu pastruar
dhe rezistencë më e lartë falë sipërfaqes sonë HDF
(Shtresa me definicion të lartë)
Mbi 400 opsione dizajni
Me gamën tonë të gjerë të ngjyrave dhe sipërfaqeve
KALEIDO COLOR
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Portofol bindës i produkteve

Shtresa inteligjente
Kufijtë

Dorezat e dritareve

Me kufirin 0 mm të RAUCERO, rreziqet kur
udhëtoni i përkasin së shkruarës. Aksesueshmëri e vërtetë për një akomodim sa më
të mirë, optikë e mrekullueshme dhe funksionalitet i pastër - e përkryer për klient vërtetë
kërkues.

Dorezat LINEA na befasojnë me cilësinë e tyre
solide dhe janë tejet të lehta për tu instaluar
falë kapëses katrore me gjatësi të ndryshueshme VarioFit®. Të disponueshme në ngjyra
të ndryshme, ato janë të përshtatshme për disa
lloje objektesh.

Mbrojte nga rëniet
Me SKYFORCE, mund të mbështeteni në
zgjidhje sistemesh të çertifikuara. Të gjithë
komponentët lidhen në mënyrë të përkthyer
me njëri-tjetrin dhe montohen me montohen
me dritaret REHAU në një mënyrë që i
reziston stresit. Pamja më e mirë nga pjesa e
brendshme përmes xhamit - pamje elegante
nga jashtë përmes një integrimi të përkthyer.

Më shumë biznes fitimprurës për ju

Portofol bindës i produkteve

Teknologji inteligjente
Ne hapim për ju mundësi
të reja zhvillimi drejt tregjeve
të së ardhmes.
Mbrojtje nga vjedhjet
REHAU Smart Guard parandalon hajdutët para se të kryhet
dëmi. Instalohet shpejt në dritaret GENEO ose SYNEGO,
Smart Guard ju mundëson më shumë biznes të thjesht dhe
një ndjesi unike sigurie për klientët tuaj.

Ventilim plotësisht automatik
Ventilimi GENEO Smart INOVENT i integruar në dritare
vepron i pavarur dhe aktivizohet vetë. Ai mundëson ajër të
shëndetshëm dhe një klimë komode në dhomat e klientëve
tuaj. Një alternativë e vërtetë për sistemet e ventilimit dhe që
bën dallimin për ju.

Privatësia vetëm me një klikim
Me REHAU Smart Shading, xhamat e dritareve mund të
mbulohen përkohësisht - tani mund të përdoren edhe
në fasada.

Inteligjente edhe më lehtë
Teknologjitë inteligjente nga REHAU mund të përdoren
edhe si zgjidhje të vetme dhe të veçuara pa qenë nevoja
të keni njohuri mbi programimet. Instalimi dhe përdorimi
intuitiv bëhet vetëm në disa hapa.
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Çdo gjë që ju bën
të shkoni më tej
Ne e konsiderojmë veten si partnerë
në krahun tuaj.
Për ne, kjo gjithashtu do të thotë se
ne ju japim çdo gjë në pëllëmbë të dorës
që ju të punoni me sukses. Natyrisht,
të gjitha njohuritë tona - prej mbi 60 vitesh.

Partneri në anën tuaj
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Partneri në anën tuaj

Akademia REHAU
Qoftë përmes seminareve në internet apo trajnimeve ballë
për ballë, "si në kohët e vjetra" ose si një i porsaardhur në
industri - në Akademinë REHAU ju do të gjeni trajnime
informuese që do t'ju ndihmojnë vërtetë.

Zgjidhje me softuerë
Projektoni shumë lehtë objektet tuaja me mjetet tona, si
për shembull me dizajnuesin e dritareve REHAU, programin
kompjuterik (REF) të dritareve REHAU, programin kompjuterik online të planifikimit dhe zgjidhjet tona BIM.
Për shembull, sa hap e mbyll sytë, mund të krijoni një
pamje të varianteve dhe për rrjedhojë vendimet e klientëve
do të jenë të shpejta dhe aspak komplekse.

Kontaktet qendrore
Si klient i REHAU, ju do të keni një person kontakti të
përhershëm që do të kujdeset për të gjitha shqetësimet
tuaja. Kjo shkurton distancat dhe jua bën jetën më të lehtë.

Portali i klientit digjital
Portali ynë digjital i klientit kursen kohë të çmuar kur bëni
porositë tuaja. Këtu, ju do të keni akses të drejtpërdrejtë në
gjurmimin e porosive, informacionet teknike, informacionet
për tenderët, informacionet për klientët dhe shumë më
tepër. Dhe nëse keni nevojë për këshilla personale, mund të
lidheni me personin tuaj të kontaktit vetëm me një klikim.

Partneri në anën tuaj

Fushatë aktive para marketingu
Aktivitetet tona të shitjeve bëjnë të mundur që ne të jemi
të pranishëm dhe vendim-marrje dhe planifikime. Kur
është fjala për përpunimin dhe nxjerrjen e objekteve,
vëmendja jonë është gjithmonë te tregu duke qenë
gjithmonë pjesë e diskutimeve. Gjatë procesit të planifikimit, ne ofrojmë mbështetje aktive për planifikimin, p.sh.
Me zgjidhjet tona BIM, ça i tregon menjëherë arkitektit
nëse mund të realizohet një model i caktuar dritaresh.

Mbështetje për fushata marketingu
Ne ju mbështesim në planifikimin e fushatave reklamuese
dhe kemi partnerët e duhur për t‘ju ardhur në ndihmë për të
zbatuar projektin në mënyrë efikase dhe me kosto efiçente.

Materiale reklamuese
Ne ju ofrojmë një larmi materialesh reklamuese për
fushata marketingu të suksesshme të produkteve REHAU.
Tashmë ju mund të porosisni lehtë përmes dyqanit online
dhe gjithmonë të shihni artikujt e disponueshëm për të
planifikuar promocionet tuaja.

Kalimi në REHAU edhe më i lehtë
Nëse vendosni të punoni me REHAU, ne do të vendosim në dispozicion
një ekip specialistësh në krahun tuaj. Ne ju këshillojmë dhe bëjmë plane
bashkë me ju.
Përfitoni nga disa dekada ekspertize dhe bëjeni ndryshimin shpejt dhe
qetë. Kini besim te ne.
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Partneri në anën tuaj

4 arsye të mira për REHAU
Për këtë arsye duhet të punoni me ne:
Produkte që bëjnë dallimin
• Një gamë e plotë profilesh që përmbushin të gjitha dëshirat tuaja
• Zgjidhje inteligjente dhe novatore të detajuara që e bëjnë çdo gjë
më të lehtë
• Reklama inteligjente për më shumë shitje dhe një marzh më të lartë

Një ekip që ju jep forcë
• Besimi, sinqeriteti, transparenca dhe vlerësimi për shërbimet sipërmarrëse na bëjnë ne partnerët e duhur për këdo.
• Premtimi ynë: Tek ne do të gjeni përvojën, kompetencat dhe personalitetin e duhur.

Shërbime që ju ndihmojnë vërtetë
• Ne frymëzojmë i konsumatorët fundorë, arkitektët dhe investitorët për
REHAU, në mënyrë që ju të mund të nënshkruani sa më shumë kontrata.
• Me ju ne krijojmë objekte për të cilat të tjerët veç flasin.
• Ne ju mbështesim fuqishëm në mënyrë që ju të kujdeseni për çështjet
thelbësore të shoqërisë suaj.

Një shoqëri që mban përgjegjësi
• Cilësia më e lartë është kryefjala e punës sonë. Që nga lënda e parë
deri te produkti fundor.
• Ne i kemi vendosur vetes standardet më të larta për testet praktike
dhe të materialeve.
• Qëndrueshmëria dhe sensibilizimi ndaj çështjeve mjedisore kurr
nuk kanë qenë premtime boshe për ne. Një argument gjithnjë
e më i rëndësishëm në treg.

Partneri në anën tuaj

I besueshëm.
I qëndrueshëm.
Novator.
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Kontrolloni bashkë me
ne sfidat e së ardhmes.
Dimensioni i ri i dritareve.
Për jetën e sotme.
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