Ju mund të përfitoni nga mbi 400 mundësi dizajni me
KALEIDO COLOR:

Fleksibilitet maksimal
Me KALEIDO COLOR, ju mund të vini në
zbatim tendencat aktuale të dizajnit dhe
stilet që nuk dalin kurrë nga moda, në
mënyrë po aq të thjeshtë dhe pa asnjë
vështirësi për shtëpinë tuaj - dhe madje të
kombinoni në mënyrë fleksibile pjesën e
jashtme dhe të brendshme.

Informacione të tjera mund të gjeni në faqet
www.rehau.al/dizajnidritareve

Mbi 400
mundësi
dizajni

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 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

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

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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Idetë tuaja sa
hap e mbyll sytë
KALEIDO COLOR: Zgjidhje dizajni me cilësi
të lartë për dritaret tuaja.
Dimensioni i ri i dritareve.
Për jetën e sotme.

Shtëpia juaj.
Stili juaj.

Mundësi pa fund
Mundësitë e shumta të dizajneve do
t'ju lënë pa fjalë:
• sipërfaqe ekskluzive alumini falë
KALEIDO COVER
• imitimi i pamjes së drurit të
vërtetë me KALEIDO WOODEC
• një theks i veçantë me fletët
dekorative KALEIDO FOIL
• versione ngjyrash unike me lyerje
falë KALEIDO PAINT
Gjithmonë me avantazhet tejet
bindëse të dritareve plastike.

Gama e gjerë e ngjyrave
dhe sipërfaqeve mundësuar
nga KALEIDO COLOR ju
ofron çdo mundësi për të
realizuar dritaret tuaja siç i
kishit imagjinuar.

Gjuha juaj e dizajnit
Shpesh lindë nevoja për dritare të veçanta për
shkak të planeve të pazakonta arkitekturore dhe
të sofistikuara të dyshemeve. Falë KALEIDO
COLOR, dritaret REHAU jo vetëm që duken
shumë bukur, por mund të realizohen edhe në
forma të pazakonta falë qëndrueshmërisë së tyre.

KALEIDO COVER
Veshjet prej alumini mundësojnë
që pamja e profileve të aluminit të
kombinohet me avantazhet teknike
të dritareve plastike. Sipërfaqja e
veshjes mund të lyhet me llak, të
mbulohet me shtresë pudre ose të
anodizohet dhe është e fortë dhe
rezistente ndaj kushteve të ndryshme të motit.
KALEIDO WOODEC
Duket si i vërtetë: pamje dhe ndjesi
bindëse si e drurit të vërtetë me një
shtresë të sipërme mat dhe me reliev
të thellë. Për shembull, dritaret
plastike pothuajse nuk dallohen fare
nga dritaret prej druri, duke përfshirë
edhe mirëmbajtjen minimale dhe
jetëgjatësinë maksimale.
KALEIDO FOIL
Veshja rezistente me PVC me dy
shtresa: shtresa bazë siguron
ngjyrën e dëshiruar, ndërsa shtresa
e sipërme transparente mbron nga
zbehja dhe ndikimet e tjera të
motit. Duke u aplikuar përmes një
procesi të specializuar, fletët plastike dekorative ngjiten fort dhe në
mënyrë të përhershme me profilin.
KALEIDO PAINT
Perspektiva pa kufij: shtresë llaku
klasike, sipas dëshirës me një
shtresë të sipërme me shkëlqim
ose mat në pothuajse të gjitha
ngjyrat RAL. Lyerjet strukturale
japin efekte vizuale të veçanta.

