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Pyetjet e sotme
Si mund ta orientoj shoqërinë time drejt
suksesit në të ardhmen?
Si mund të arrij më shumë përmes
digjitalizimit?
Si mund ti bëj shtëpitë e klientëve të mi
edhe më të sigurta?
Si kontribuojnë dritaret te qëndrueshmëri?
Si të rris cilësinë?



Përgjigjet nga REHAU
Të qenit i ndryshëm është çelësi
i suksesit në tregun e dritareve.
Bindni klientët tuaj me zgjidhje
premium që janë inteligjente, novatore
dhe të qëndrueshme. Kurseni kohë dhe
personel në procesin e zbatimit.
Kështu ju do të rrisni suksesin
e shoqërisë suaj.
Ne do t'ju tregojmë se si.
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Me risitë pioniere
për zgjidhjet e
dritareve, teknologjitë
dhe shërbimet
inteligjente dhe
qëndrueshmërinë,
REHAU zhvillon
në mënyrë të
vazhdueshme
tregun.
Zbuloni zgjidhjet tona pioniere
për 2020.
www.rehau.al/fenster2020

Risi 2020

Më të mëdha, më të gjera,
më me shumë ngjyra ...
Kërkesat në rritje që nuk do t'ju japim më kurrë dhimbje koke!
Stabilitet më i lartë i dimensioneve për më pak ankesa dhe më
shumë klientë të kënaqur. Një portofol më gjithëpërfshirës
i produkteve me reklama inteligjente për më shumë biznes.

Zgjidhje inteligjente
Produktet inteligjente po bëhen gjithnjë e më shumë pjesë
e fushave të larmishme të jetës sonë të përditshme. Merrni
pozicionin kyç me REHAU për shitjet inteligjente. Në 2020,
ne do të dëshmojmë më shumë zhvillime dhe fusha të reja
aplikimi. Hapini vetes rrugën drejt këtyre segmenteve të rritjes.

Shërbime digjitale
Çdo ditë, industritë e tjera ju tregojnë se si digjitalizimi
përmirëson proceset tuaja dhe rrjedhimisht se si rritet
cilësia. Është koha për ndryshim në industrinë e dritareve.
Ne ju tregojmë zgjidhje të reja me të cilat ju mund ti ktheni
proceset e përditshme të biznesit tuaj në procese më
efiçente dhe të mbushni plotësisht boshllëqet për punonjës
të kualifikuar në montim.

Produkte të qëndrueshme
Ka vetëm një planet ku mund të jetojmë. Ndaj dhe duhet ti
përdorim në mënyrë më të përgjegjshme burimet tona. REHAU
mban përgjegjësi të veçantë për njerëzit dhe mjedisin. Ne do t'ju
tregojmë se si së bashku me ne ju të bëheni lider i ideve tuaja për
rritjen e ndërgjegjësimit për mjedisin dhe të jepni një kontribut
aktiv.
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Më të mëdha, më të gjera, më me shumë ngjyra...

Më të mëdha, më të gjera, më me shumë ngjyra...

Stabilitet më i lartë
i formës, teknologji
moderne
Mundësi të reja
REHAU i ka vendosur vetës
qëllimin për të zhvilluar dritare që
janë po aq moderne sa edhe jeta.
Dritare me avantazhet e teknologjisë novatore – dhe një gamë të
gjerë opsionesh dizajni. Dritare për të gjitha objektet – dhe të gjitha
kërkesat.
Nivel i ri i efiçencës
Dritaret REHAU na lënë mbresa me stabilitetin e lartë të dimensioneve që përkthehet në më pak ankesa. Për ju, kjo do të thotë më pak
ankesa dhe më pak shërbime.
Ridimensionim i përmasave të dritareve
RAU-FIPRO X është materiali me performancë të lartë për profilet e
dritareve deri në 2.80 m lartësi (me ngjyra deri në 2.70 m). Falë
përmbajtjes së lartë me fibra xhami, përforcimet e çelikut mund të
shpërndahen në 90% të profileve të shinave dhe të kornizave.
Dizajnë për dritaret, po aq individuale sa klientët tuaj
Si me tendencat më të fundit të dizajnëve ashtu edhe me elegancën
që nuk del kurrë nga moda, gama jonë e gjerë e sipërfaqeve dhe
ngjyrave KALEIDO COLOR do të kënaqë klientët tuaj. Për shembull,
ne ofrojmë zgjidhjet më efikase për imitimin e pamjes së drurit të
vërtetë dhe sipërfaqet ekskluzive të aluminit.
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Më të mëdha, më të gjera, më me shumë ngjyra...

Sistem dritaresh me
rrëshqitje për grupet
e reja të synuara
Dritaret me rrëshqitje
SYNEGO nga REHAU
ju befasojnë çdo ditë.
Zgjidhja më e mirë ekonomike
Kërkesa e lartë e padepërtueshme për kontratat e ndërtimit
mund të trajtohen në mënyrë të përkryer përmes këtij sistemi dhe tashmë edhe në segmentin e çmimeve të mesme. Koncepti
i ri, rrit lehtësinë e përdoruesit për operacionet për një funksionalitet të përkryer afatgjatë. Dritaret me rrëshqitje SYNEGO
shfaqin vlerat e izolimit më të mirë termik në këtë segment.

Prodhim i lehtë
Reduktimi i konsiderueshëm i kompleksitetit
kursen shpenzime të mëdha të forcës punëtore që
nga procesi i prodhimit deri te montimi. Prodhimi
kryhet gjithashtu edhe për linjat klasike. Zbuloni
mundësi të reja dhe rrisni marzhet tuaja.
Avantazhi i komfortit të jetesës
Dizajni tërheqës krijon një tranzicion elegant mes
ambienteve të jashtme dhe të brendshme.
Klientëve tuaj do tu pëlqejë shumë kjo energji
elegante.

Më të mëdha, më të gjera, më me shumë ngjyra...
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Më të mëdha, më të gjera, më me shumë ngjyra...

Vlerë e shtuar
e biznesit inteligjent
Gjeneroni më shumë shitje me portofolin tonë të zgjeruar të reklamave.
Skyforce
Ofroni mbrojtje nga rëniet për kërkesat
më të larta të dizajnit. Zgjidhja e sistemit
të çertifikuar është e integruar në
mënyrë të përkryer falë sistemit të
fiksimit dhe ngjyrës që mund të përshtatet për çdo individ.

Sustë për mbylljen e xhamit
Një zgjidhje krejtësisht e re e siguron
xhamin në shinë dhe kornizë sipas RC 2,
pa qenë nevoja për ngjitje.
Ofrojmë vlerë të shtuar!
Video informuese

Më të mëdha, më të gjera, më me shumë ngjyra...

Potenciali i shitjeve
Shfrytëzoni rastin që tu
ofroni klientëve tuaj
zgjidhje të koordinuara
të sistemeve.

RAUCERO
Kufiri 0 mm mundëson kalime pa
barriera. Lidhet në mënyrë të përkryer
me sistemet e dyerve të shtëpive dhe
ballkoneve SYNEGO dhe GENEO.

Dorezat e dyerve dhe dritareve LINEA
Me pamjen e tyre minimaliste, ato vënë
në dukje linjat elegante të dritareve
moderne. Dhe madje ofrojnë siguri
shtesë me mekanizmin e çertifikuar të
mbylljes.

Ulëse në pjesën e brendshme të dritares
Të projektuara sipas dizajnit dhe ndjesisë së dritareve, ato plotësojnë zgjidhjen
për klientët tuaj. Sipërfaqet me cilësi të lartë dhe rezistente na befasojnë me
mirëmbajtjen e thjeshtë dhe shtesat që përshtaten aq mirë me dritaret.
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Më të mëdha, më të gjera, më me shumë ngjyra...

Zgjidhje për sisteme
për çdo treg
Me përvojën tonë ndërkombëtare të
tregut prej 60 vitesh, ne i njohim
kërkesat e veçanta të tregjeve lokale.
Dhe ofrojmë zgjidhje të veçanta për to.
Sistemi Prestige
Ky sistem 70 mm ofron veçori të shkëlqyera izolimi për ndërtesa që kursejnë
energji. Të disponueshme në ngjyra dhe
sipërfaqe të ndryshme, dizajni prestigjoz
REHAU është një zgjidhje e re për tregun
e Amerikës së Jugut.

RIO Flush Fit
Në Britaninë e Madhe, sistemi i dritareve RIO Flush Fit 70 mm shkon sipas
stilit të ndërtimeve angleze. Ju mund të
zgjidhni nga tre llojet e ndryshme të
gomave. KALEIDO WOODEC mundëson
një pamje unike si të drurit.

Më të mëdha, më të gjera, më me shumë ngjyra...

Delight
REHAU Delight është sistemi perfekt i dritareve në rajone me ngrica
të forta. Dizajni elegant, i cili lejon 10% më shumë dritë në dhomë
krahasuar me sistemet e tjera në treg, siguron që i ftohti të qëndrojë
jashtë dhe i ngrohti brenda.

SYNEGO NL
Kjo alternativë ekonomike e sistemit Character-Design 70 ka funksionalitet të plotë pavarësisht qëllimit të reduktuar të profilit. Me
përdorimin e xhamit të trefishtë, mund të arrijmë vlera më të mira të
izolimit termik.

Hapje me palosje
The dizajni Panorama Swing
është një zgjidhje novatore për
dritaret dhe dyert me rrëshqitje
dhe me hapje nga sipër. Me këtë
alternative jo të kushtueshme
për elementët rrëshqitës të
palosshëm, mund të instaloni sa
shina të doni.
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Zgjidhje inteligjente

Ne hapim horizonte të
reja zhvillimi për ju.
Xhama inteligjente
me një klikim
Privatësi inteligjente
Segmente të veçanta të
dritares ose e gjithë dritarja
mund të bëhet transparente
ose jo transparente. Shumë
e përshtatshme duke përdorur
aplikacionin e zhvilluar posaçërisht.

Për herë të
parë për
klientë
privat

Zgjidhje inteligjente

Zgjidhjet REHAU nuk janë vetëm më të
shpejtat që tregu ka njohur deri më sot,
por për herë të parë ato janë edhe të
klasifikuara në nivel industrial.
Smart Shading
Mjaft të errëta, grilat inteligjente Smart Shading jo vetëm
që mundësojnë mbrojtje individuale nga dielli, por reduktojnë edhe rritjen e temperaturës në ambient.

85 %

15 %
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Zgjidhje inteligjente

Siguria e
shtëpisë
Largojnë hajdutët,

para se të
shkaktojnë
ndonjë dëm

Revolution ju ofron
mbrojtje parandaluese nga hajdutët
për dritaret dhe
i bën klientët tuaj
të ndihen mirë.
Të padukshme
Në momentin që instalohet, Smart Guard
garanton në mënyrë aktive siguri parandaluese në kornizën e dritares.
Sensorë 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.
Të përshtatshme
për çdo sistem dritare REHAU dhe të
gjitha llojet e hapjeve të dritareve,
Smart Guard është një produkt tjetër
i përshtatshëm për të gjitha ndërtesat
e reja dhe projektet novatore.

Zgjidhje inteligjente

Ajrosje inteligjente
Falë GENEO Smart
INOVENT, dritaret
ajrosen ndërkohë që
janë të mbyllura.
Sistemi i integruar plotësisht siguron një klimë të
rehatshme me ajër të shëndetshëm, më shumë
paqe dhe siguri.
I shoqëruar me qendrën e kontrollit dhe sensorët
e Smart Home, GENEO INOVENT inteligjent
kryen ajrosjen e plotë automatikisht për 24 orë.
Një zgjidhje novatore, me të cilën mund të dalloheni lehtë nga të gjithë konkurrentët dhe të
frymëzoni shumë grupe klientësh.
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Shërbime digjitale

Mirupafshim mungesës
së punëtorëve të
kualifikuar. Optimizimi
i proceseve.
Dimensioni i ri
i instalimit të dritareve
Me JustSmart, REHAU
po revolucionon procesin
e montimit të dritareve.
Rregullimet që ju marrin kohë me disa mjeshtër të ndryshëm dhe
ankesat për puthitjet jo të mira tashmë i përkasin të shkuarës.
Seti i montimit me rregullime plotësisht automatike është mjaft
bindës, praktik dhe i lehtë për tu përdorur. Ju nevojitet vetëm një
mjet pothuajse për çdo situatë ndërtimi, duke reduktuar në mënyrë
të konsiderueshme proceset e rregullimit me cilësinë më të mirë për
montimin e çdo dritareje.

Video informuese

Shërbime digjitale
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Shërbime digjitale

Shërbime digjitale

Avantazhi për procesin
tuaj të shitjeve
Gjeneroni shumë më shumë biznes
dhe thjeshtoni përpunimin e porosive
në të njëjtën kohë.
Gjenerata e lidershipit
Platforma novatore ju ofron kontratat e kualifikuara për të
cilat mund të punoni drejtpërdrejtë nga këtu.
Konsulencë
Këtu, REHAU Connect ju mbështet me vizualizimin 3D
tejet bindës dhe modern.
Përpunimi i porosive
Me REHAU Connect, dizajni do të gjenerojë një ofertë
mjaftë tërheqëse nga ana vizuale dhe për rrjedhojë do të
gjenerojë një urdhër porosi të çertifikuar dhe digjitalizuar
drejtpërdrejtë nga sistemi pasi të jetë bërë porosia.
Skicat me shkrim dore ku mund të bëhen shumë gabime
tashmë i përkasin të shkuarës.
E lehtë për përdoruesit
Programi kompjuterik në cloud është i lehtë dhe intuitiv për
tu përdorur. Ai ndez të gjitha pajisjet fundore, qoftë
Windows ose Mac, desktop ose tablet.

Kështu funksionon përpunimi i klientëve sot.
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Shërbime digjitale

Vizionet
bëhen
realitet
Planifikimi me BIM së shpejti do të
kthehet në një standard.
Zgjidhja BIM nga REHAU krijon siguri
për planifikimin e arkitektëve, mundëson zbulimin e hershëm të gabimeve
dhe garanton rrjete të shpejta digjitale
që arkitektët të bëjnë planifikimet e tyre
të dizajnëve.
Përfitoni nga komunikimi në rrjet, në të
gjithë zinxhirin e vlerave.

Vijimësi pune efiçente
dhe transparente
Ne po eksplorojmë
terrene të reja në kantieret e ndërtimit dhe menaxhimin e shërbimeve.

Video informuese

Me ID-në e dritareve REHAU, të gjitha të dhënat teknike të një dritareje mund të
vlerësohen përmes një telefoni inteligjent.

Shërbime digjitale

Informacione
për dritaret
vetëm me
një klikim

Kurseni kohë në kantierin e ndërtimit
Falë ID-së së dritareve, dritaret mund të
dërgohen shpejt në vendin e ndërtimit
përpara se të instalohen.

Shërbimet pas shitjes
Klienti mund të skanojë thjesht porosinë
e tij p.sh. kur ka një disk me defekt.
Matjet e klientëve eliminohen.

Specifikimet e intervaleve të shërbimit
Ruani planet individuale të mirëmbajtjes
sipas dëshirës dhe ofrojini klientëve tuaj
edhe më shumë shërbime.

Urban Mining
I gjithë cikli i jetës së një dritareve deri
në riciklim dokumentohet plotësisht dhe
mund ta gjeni në çdo kohë. Kështu ne
sigurohemi që dritaret e vjetra të
kthehen në profile të reja.
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Produkte të qëndrueshme

Të vetëdijshëm për
mjedisin në të ardhmen
Qëndrueshmëri maksimale
Si një shoqëri aktive në nivel
global, REHAU mban përgjegjësi
të veçantë për njerëzit dhe
mjedisin.
Në këtë mënyrë, ne optimizojmë vazhdimisht përdorimin e burimeve
tona dhe efiçencën e energjisë në fabrikat dhe produktet tona.
Profilet e dritareve REHAU me etiketën e produktit EcoPuls përfaqësojnë këtë gjurmë ekologjike pozitive. Mblidhni pikë me klientët tuaj!

Produkte të qëndrueshme

Fakte & Shifra
Ne gëzojmë të gjithë ciklin e plastikës në
duart tona, nga marrja e dritareve të vjetra,
përpunimi i tyre në grimca të ricikluara të
cilësisë së lartë dhe prodhimi i dritareve të
reja. Pjesa e ricikluar në profilet e dritareve
tona EcoPuls tashmë është mbi 40%.
Falë masave dhe aktiviteteve tona të gjera
në fushën e qëndrueshmërisë, ne kemi
mundur të kursejmë 97,000 tonë CO2 në vit.
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Kjo përkthehet në kursimin e afërsisht
7.800.000 pemëve në një sipërfaqe afërsisht sa 137.000 fusha futbolli.
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Hapni dyert për
mundësi të reja
biznesi me REHAU.
Ne jemi partneri
i duhur në krahun
tuaj për tu rritur dhe
për tu dalluar nga
të tjerë, sot më
shumë se kurrë.



Më të mëdha, më të gjera,
më me shumë ngjyra...

Zgjidhje inteligjente

Shërbime digjitale

Produkte të qëndrueshme

Do të dëshironim të mësonim
më shumë se si mund të
bëheni edhe më të
suksesshëm me REHAU?
Ju lutemi, rezervoni një takim
personal:
www.rehau.al/fenster2020
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