MË SHUMË DRITARE – MË SHUMË DRITË
Me Euro-Design 70

Thjeshtë më shumë
kënaqësi për jetën

MË SHUMË DRITARE
Më shumë diell

Euro-Design 70 janë profile dritaresh për një bugjet të vogël dhe ofrojnë ekstra shumë dritë.
Falë llojit elegant të ndërtimit mbetet më shumë vend për qelq. Pamje fantastike, pasi drita
e diellit nuk ofron vetëm një kontribut të rëndësishëm për shëndetin tuaj, por ju ngre edhe
humorin. Kënaqësi të madhe ju jep edhe projektimi i shtëpisë suaj me Euro-Design 70. Pasi
me përzgjedhjen e madhe të ngjyrave dhe formave, kreativiteti juaj nuk njeh pothuajse asnjë
kufi. Plotësoni në mënyrë përfekte pamjen e pasurisë suaj të paluajtshme me dritare
individuale dhe ndjehuni të kënaqur dhe ndjehuni të kënaqur kur të ktheheni në shtëpi.
Kudo që të jeni.

Më shumë dritë dielli për shëndetin tuaj.
- Bën mirë kundër "melankolisë së dimrit"
- Ndihmon në shpërndarjen e hormoneve të lumturisë.
- Mund të forcojë sistemin e imunitetit dhe kockat
- Ul tensionin e gjakut
- Aktivizon metabolizmin dhe frymëmarrjen
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NGJYRA DHE FORMA TË LARMISHME
Më shumë mundësi

Me KALEIDO COLOR* mund të përmbushni pothuajse të gjitha dëshirat tuaja të dizajnit, qoftë të ngjyrosura
ose të laminuar ose me panel alumini – ngjyrat trendi aktuale ju ftojnë për dizajn kreativ.
Si përzedhje ka ngjyra strukturuara me pamje mat ose të shklëlqyera. Frymëzohuni
dhe hidhni rreze të reja në shtëpinë tuaj.

Top në formë
Gjithashtu në aspektin e shumëllojshmërisë së
formave Euro Design 70 ka shumë për të ofruar.
Nëse janë të rrumbullakëta, diagonale ose në
formë shtylle - krijoni pamje mbresëlënëse me
profilet e dritareve tuaja.

220
ngjyra

*Paleta e ngjyrave KALEIDO PAINT, KALEIDO FOIL, KALEIDO COVER.

Forma pa mbarim
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HUMBJE E ULËT ENERGJIE
Më shumë kursim

Falë thellësisë së ndërtimit 70 mm dhe dy izolimeve, shtëpia juaj qëndron e ngrohtë për
mrekulli. Edhe nëse jashtë ka stuhi ose bie borë. Fatura juaj e ngrohjes mbetet e ulët në
mënyrë të rehatshme.

EURO-DESIGN 70

+15 %

më shumë dritë

HDF
FORMEL

Sipërfaqe HDF për
shkëlqim të pakrahasueshëm dhe kujdes
komod

dritare e zakonshme

Të dhëna teknike
Materiali
Trashësia e xhamit deri 41 mm

Termoizolim
i përmirësuar
1,3 W/m²K për
komfort të lartë
banimi

Mbyllje më elegante
për më shumë hyrje
drite

Thellësia
Forca maksimale e qelqit
Termoizolimi
Rezistenca kundër
ngarkesës së erës
Papërshkueshmëria ndaj
shiut me erë
Përshkueshmëria e ajrit
Izolimi nga zhurma
Rezistenca ndaj vjedhjeve

RAU-PVC, i krijuar me
recetë pa kadmium dhe
pa plumb
70 mm
41 mm
Uw-vlera deri 1,3 W/m2K
deri klasa C5/B5 sipas DIN
EN 12210
deri klasa E900 sipas DIN
EN 12208
Klasa 4 sipas DIN EN 12207
deri Rw = 44 dB
deri në shkallën rezistuese
RC 2

Dy nivele izolimi
riqarkulluese

Thellësia 70 mm,
ideale për rinovime të
ndërtimeve të vjetra
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44 dB më pak zhurmë
për mirëqenien tuaj

IZOLIM I JASHTËZAKONSHËM
Mbrojtje optimale ndaj zhurmës

Me Euro-Design 70 mund ta ndizni atmosferën ose të keni qetësi. Pavarësisht nëse
brenda ka zhurmë ose jashtë – Ju qëndroni plotësisht të relaksuar. Pasi dritaret fusin
shumë dritë brenda, por pothuajse aspak zhurmë dhe ato përshtaten individualisht sipas
nevojës suaj. Në varësi se ku banoni dhe sa e lartë është niveli i zhurmës. Edhe për
banesa që ndodhen në rrugë nacionale me trafik të lartë me 30 000 automjete në ditë,
dritaret Euro-Design-70 me një vlerë izolimi të zhurmës prej 44 dB, janë zgjidhja ideale.
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THJESHTË MË SHUMË FORCË REZISTUESE
Plusi në siguri

Ndjehuni të sigurt dhe të ngushëlluar. Edhe kur errësohet, dritaret Euro-Design-70 janë një bazë
e qëndrueshme. Pasi profilet – sipas nevojës – disponohen në klasa rezistuese të ndryshme për
mbrojtje kundër vjedhjeve.
Pjesë speciale mbylljeje dhe komponentë të tjerë sigurie kujdesen që ju mund ta përcaktoni
individualisht rezistencën ndaj vjedhjeve për çdo dritare Euro-Design-70.

Rezistenca ndaj
vjedhjeve
plotësisht sipas nevojës suaj

t
Pikërish e.
im
dritarja

Euro-Design 70
Avantazhet për ju:
-	Hyrje maksimale e dritës
-	Përzgjedhje e madhe ngjyrash dhe formash
- Mbrojtje e shkëlqyer kunder vjedhjes
-	Izolim i shkëlqyer kundër zhurmave dhe
nxehtësisë

Interesoheni për Euro-Design 70? Ju këshillojmë me kënaqësi!

Lutemi, vini re informacionet përkatëse
teknike të produktit që gjenden online në
www.rehau.com/ti.
Rezervohet e drehta për ndryshime
teknike.
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