KALEIDO FOIL
Dekore standarde për REHAU
Profile dyersh dhe dritaresh.
Dimensioni i ri i dritareve. Për jetën e sotme.
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Punime të veçanta
me dekore prej
druri, metali dhe
të thjeshta
Cilësia 100% REHAU - sigurisht vendimi i duhur
Dritaret dhe dyert e reja janë një investim për të ardhmen, ndaj dhe
ne ju ofrojmë cilësinë më të mirë. Nuk ka rëndësi, se cilën ngjyrë ju
zgjidhni: Të gjitha fletët metalike analizohen me saktësi para
përdorimit për herë të parë, i nënshtrohen testimit afatgjatë dhe
ngarkesave më të rënda. Vetëm nëse kalohen të gjitha testimet,
atëherë flasim për cilësi REHAU.
KALEIDO FOIL – Cilësia më e lartë për dëshirat tuaja
Dekoret tërheqëse të KALEIDO FOIL falin më shumë mundësi për
dizajnimin e dritareve tuaja. Dhe nuk ka rëndësi nëse ju i doni dekoret
jashtë ose brenda: Ju do ta shijoni për një kohë të gjatë.

▪▪ Sipërfaqe e lehtë për tu pastruar
▪▪ Dizajn novator dhe ngjyrat më në modë të momentit
▪▪ Rezistent ndaj kushteve të motit dhe të dritës
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 htresa dekorative PVC është e përbërë nga dy
S
shtresa: Shtresa bazë mbetet një-ngjyrëshe
ose e printuar, shtresa e sipërme transparente
prej PMMA i mbron ngjyrat dhe dekoret nga
zbardhja nga rrezet UV ose nga faktorët e tjerë
klimaterik.
 ekoret prej laminati nga REHAU trajtohen
D
paraprakisht me adeziv dhe me një procedurë
të posaçme të makinave me kapacitet të lartë
vendosen me kujdes tek profili i dritares. Pra,
ato janë të forta dhe të lidhura me profilin për
një kohë të gjatë.
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Shumëllojshmëri arkitekturore
Tek REHAU nuk do të gjeni vetëm një dizajnim individual të ngjyrës
por të gjitha mundësitë për ti dhënë formë.

KALEIDO FOIL

Melamin ngjyrë kafe
REHAU 9631
Renolit 02.11.81.000101 - 116700

Melamin ngjyrë kafe e hapur lisi
REHAU 7512
Renolit 9.2178 001 - 116700
Kontinental F436-2076

Melamin ngjyrë kafe e përzier me të zezë 2
REHAU 4914
Renolit 9.2052 089 - 116700
Kontinental F436-2007

Melamin ngjyrë gri antracit
REHAU 4443
Renolit 02.11.71.000041 - 116700
Kontinental F436-5003AR
e ngjashme me RAL 7016

Melamin ngjyrë lisi e errët 1**
REHAU 9638
Renolit 9.3149 008 -116700

Gri antracit e lëmuar
REHAU 930L
Renolit 02.11.71.000041 - 808300
Kontinental F436-9003AR
e ngjashme me RAL 7016

Melamin ngjyrë qershie me kokrriza
REHAU 9632
Renolit 9.2065 021 - 116700

Alux DB 703*
REHAU 1642L
Kontinental F436-1014A

Për arsye teknike, ngjyrat e
treguara mund të ndryshojnë
nga ngjyrat origjinale të fletës
metalike.
Në raste të veçanta,mund të
ketë kohë të ndryshme të
shpërndarjes për shkak të
rritjes së kostove të prodhimit.
* Vetëm laminat nga një anë si
standard i disponueshëm
** Q
 ë prej 01.01.2020
Dekor që i tejkalon standardet
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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
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

Dëshironi të mësoni më shumë rreth dritareve REHAU?
Specialisti juaj i dritareve do të jetë i lumtur t'ju japë këshilla.

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 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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