KALEIDO COVER
Veshjet prej alumini për REHAU
Profile dyersh dhe dritaresh.
Dimensioni i ri i dritareve. Për jetën e sotme.

Më shumë
se
170 ngjyraRAL

Klasike dhe
fisnike: Optika e
përkryer e aluminit
Veshjet prej alumini – brilante!
Parimi është i thjeshtë: KALEIDO COVER përshtatet në mënyrë e
përkryer me formën e dhomave të profilit dhe ngjitet fortë me të.
Me të ju kombinoni avantazhet e dritareve moderne plastike me
pamjen luksoze të dritareve prej alumini ose dru-alumini. Sa hap
e mbyll sytë, KAILEDO COVER bëhet pika kryesore e arkitekturës.

▪▪ Sipërfaqe e lehtë për tu pastruar
▪▪ Dizajn novator dhe ngjyrat më në
modë të momentit
▪▪ Rezistent ndaj kushteve të motit
dhe të dritës

KALEIDO COVER është i disponueshëm
për sistemet e mëposhtme:
▪▪ Dritare, dyer të jashtme dhe dyer me shinë
rrëshqitëse GENEO
▪▪ Dritare, dyer të jashtme dhe dyer me shinë
rrëshqitëse SYNEGO
▪▪ Dizajn brilant i dritareve dhe dyerve të jashtme
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 ipërfaqja e veshjes mund të lyhet me llak, të mbulohet me shtresë pudre ose
S
anodizohet, në më shume 170 nuanca RAL dhe njëkohësisht është e fortë dhe
rezistente ndaj kushteve të ndryshme të motit.

2

 gjyra e brendshme e dritareve dhe dyerve tuaja mund të përcaktohet në
N
mënyrë të pavarur nga: E bardhë e thjeshtë në një pamje tradicionale prej
druri. Lejoni imagjinatën tuaj të shfrenohet! Kompania juaj e specializuar do
t'ju këshillojë individualisht.

Shumëllojshmëri arkitekturore
Tek REHAU nuk do të gjeni vetëm një dizajnim individual të ngjyrës
por të gjitha mundësitë për ti dhënë formë.

Rezervohet e drejta për ndryshime teknike.
Lutemi, vini re se informacionet përkatëse teknike të produktit
mund të gjenden në faqen www.rehau.com/ti.
Informacione të tjera mund të gjeni në faqen
www.rehau.al/dizajnidritareve

REHAU Prishtina
Eqrem Çabej 13
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +383 (0) 38/ 222 368
Fax: +383 (0) 38/ 222 370
Mobil +383 44 760 184
E-mail: prishtina@rehau.com
Web: www.rehau.al

REHAU Dooel Skopje
Boris Trajkovski 7 bb
1000 Skopje, Macedonia
Tel +389 2 2402 670
Fax. +389 2 2403444
E-Mail: skopje@rehau.com
Web: www.rehau.mk

REHAU Tirana
Zyra e Perfaqesise REHAU Tiranë
Autostrada Tirane-Durres Km 1
1033 Tirana/Albania
Tel / Fax. ++355 4 4500 610
Mobil ++355 6820 22541
E-Mail: tirana@rehau.com
Web: www.rehau.al
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