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Vragen van vandaag
Hoe leid ik mijn bedrijf
succesvol naar de toekomst?
Hoe kan ik meer bereiken
met digitalisering?
Hoe kan ik de woning van mijn
klanten nog veiliger maken?
Hoe dragen ramen bij aan duurzaamheid?
Hoe verhoog ik de kwaliteit?



Antwoorden van REHAU
Differentiatie is de sleutel
tot succes op de ramenmarkt!
Overtuig klanten met hoogwaardige
oplossingen die slim, innovatief en
duurzaam zijn. Bespaar op tijd en
personeel bij de uitvoering.
Verhoog zo het succes van je onderneming.
Wij laten je zien hoe.
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Met baanbrekende
innovaties voor
raamoplossingen,
slimme technologieën,
diensten en
duurzaamheid zorgt
REHAU ervoor dat de
markt zich
consequent verder
ontwikkelt.
Ontdek onze baanbrekende
oplossingen voor 2020.
www.rehau.be/ramen2020
www.rehau.nl/ramen2020

Nieuw in 2020

Groter, breder,
veelzijdiger...
Toenemende eisen, die je in de toekomst geen hoofdbrekens
meer zullen bezorgen!
Hogere stabiliteit en vormvastheid leiden tot minder
klachten en tevreden klanten. Uitgebreid productaanbod
met slimme add-ons voor meer omzet.

Slimme oplossingen
Slimme producten komen steeds vaker voor in tal van
domeinen van ons dagelijks leven. Start met REHAU vanuit
pole position bij de verkoop van slimme oplossingen. In
2020 tonen wij verdere ontwikkelingen en nieuwe toepassingsgebieden. Boor deze groeisegmenten aan.

Digitale diensten
Andere sectoren bewijzen elke dag hoe digitalisering
processen verbetert en de kwaliteit verhoogt.
Tijd voor verandering in de ramensector. Wij tonen nieuwe
oplossingen waarmee het mogelijk is je dagelijkse
bedrijfsprocessen efficiënter vorm te geven en hoe je het
tekort aan vakmensen in de montage kunt opvangen.

Duurzame producten
Er is maar één planeet om op te leven. Daarom moeten we
veel bewuster omgaan met onze grondstoffen. REHAU
draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor mens en
milieu. Wij laten zien hoe jij samen met ons een trendsetter
kunt worden op het gebied van milieubewustzijn en hier
actief aan kunt bijdragen.
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Groter, breder, veelzijdiger...

Groter, breder, veelzijdiger...

Hogere vormvastheid,
moderne technologieën
Nieuwe mogelijkheden
REHAU heeft zich tot doel
gesteld ramen te ontwikkelen die net zo modern zijn
als het leven.
Ramen met de voordelen van innovatieve technologie – en
talloze ontwerpmogelijkheden. Ramen voor alle projecten
– en alle eisen.
Ongeziene mate van efficiëntie
REHAU-ramen overtuigen door hun hogere vormvastheid
en dus geringere vervorming. Dit betekent voor jou minder
klachten en minder onderhoudswerk.
Ongekende raamafmetingen
RAU-FIPRO X is het kwaliteitsmateriaal bij uitstek voor
raamvleugels tot 2,80 m hoogte (in kleur tot 2,70 m). Door
het hoge glasvezelgehalte is in 90 % van alle vleugelprofielen de staalversterking overbodig.
Raamdesign, net zo verscheiden als uw klanten
Zowel voor actuele designtrends als tijdloze elegantie
zitten jouw klanten goed bij ons uitgebreide KALEIDO
COLOR oppervlakken- en kleurenassortiment. Zo bieden
wij bijvoorbeeld de ideale oplossing voor een bedrieglijk
echte houtlook en exclusieve aluminiumoppervlakken
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Groter, breder, veelzijdiger...

Parallelschuifsysteem
voor nieuwe
doelgroepen
SYNEGO Slide van REHAU
verrast in alle opzichten.
Economisch de beste oplossing
De hoge eisen die aan de dichtheid in de projectbouw
worden gesteld, kunnen met dit systeem uitstekend worden
gerealiseerd en dit nu ook in het middelste prijssegment. Het
nieuwe concept verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van de
bediening voor een perfecte werking op lange termijn.
SYNEGO Slide biedt in dit segment de beste warmteisolatiewaarde.

Gemakkelijke productie
Door de beduidend lagere complexiteit is een
enorme arbeidsbesparing mogelijk vanaf de
productie tot de montage. Bovendien draait de
productie op de klassieke lijn. Boor nieuwe mogelijkheden aan en verhoog je winstmarges.

Meer wooncomfort
Het aantrekkelijke ontwerp zorgt voor een
elegante overgang tussen binnen en buiten. Je
klanten zullen het geweldig vinden hoe makkelijk
de ramen schuiven.

Groter, breder, veelzijdiger...
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Groter, breder, veelzijdiger...

Slimme extra business
Genereer extra verkoop met ons
uitgebreide aanbod van add-ons.

Skyforce
Bied een valbeveiliging aan voor de
hoogste designeisen. De gecertificeerde
systeemoplossing wordt perfect geïntegreerd dankzij het onzichtbare bevestigingssysteem en de apart aanpasbare
kleur.

Glasborgveer
Een totaal nieuwe oplossing beveiligt
het glas in vleugels en kozijnen/kaders
volgens RC 2 – zonder enige verlijming.
Bied meerwaarde!
Informatievideo

Groter, breder, veelzijdiger...

Verkoopkansen
Maak van de gelegenheid gebruik om uw
klanten op maat
gemaakte systeemoplossingen te verkopen.

RAUCERO
De 0 mm-dorpel zorgt voor een barrièrevrije overgang. Perfect afgestemd op
onze SYNEGO en GENEO huis- en
balkondeursystemen.

LINEA raam- en deurgrepen
Met hun sobere vormgeving onderstrepen ze de strakke lijnen van
moderne ramen. En met het gepatenteerde sluitmechanisme zorgen ze ook
nog voor extra veiligheid.

Binnenvensterbanken
Aangepast aan het ontwerp en het gevoel van het raam, maken ze de oplossing
voor uw klanten compleet. Hoogwaardige en duurzame oppervlakken overtuigen door hun onderhoudsgemak en vullen de ramen visueel aan.
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Groter, breder, veelzijdiger...

Systeemoplossingen
voor elke markt
Met onze internationale marktervaring van ruim 60 jaar kennen wij de
bijzondere eisen van de lokale
markten. Onze oplossingen zijn
hier speciaal op afgestemd.
Prestige
Dit 70 mm-systeem biedt uitstekende isolatie-eigenschappen voor energiezuinige gebouwen. REHAU Prestige-design is verkrijgbaar in verschillende kleuren
en oppervlakken en is een nieuwe oplossing voor de Zuid-Amerikaanse markt.

RIO Flush Fit
In Groot-Brittannië benadrukt het
70 mm-raamsysteem RIO Flush Fit de
Engelse bouwstijl. Er is keuze uit drie
verschillende isolatieoplossingen. Met
KALEIDO WOODEC is een unieke houtlook mogelijk.

Groter, breder, veelzijdiger...

Delight
In gebieden met strenge vorstperiodes is REHAU Delight het
perfecte raamsysteem. Het elegante ontwerp, dat 10% meer licht
binnenlaat dan andere systemen op de markt, zorgt ervoor dat de
kou buiten blijft en de warmte binnen.

SYNEGO NL
Ondanks het lage profiel biedt dit economische alternatief voor het
Character-Design 70 systeem alle benodigde functionaliteiten.
Het gebruik van driedubbele beglazing zorgt voor een betere
isolatiecoëfficiënt.

Invisifold
Het Panorama Swing-design is een
innovatief beslagsysteem voor schuifkantelramen en -deuren.
Met dit voordelige alternatief voor
vouwschuifelementen is een willekeurig
aantal vleugels mogelijk.
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Slimme oplossingen

Wij creëren nieuwe
groeisegmenten voor u.
Intelligent glas met één
druk op de knop
Smart Privacy
Bepaalde segmenten van het
raam of het hele raam kunnen
transparant of niet-transparant worden gemaakt.
Zeer eenvoudig via de speciaal
ontwikkelde app.

Voor het
eerst voor
particuliere
klanten

Slimme oplossingen

REHAU-oplossingen zijn niet alleen sneller
dan andere oplossingen op de markt, ze
zijn ook schaalbaar.

Smart Shading
Smart Shading is traploos
dimbaar en zorgt niet alleen
voor zonwering op maat,
maar vermindert ook de
warmteontwikkeling.

85 %

15 %
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Slimme oplossingen

Veiligheid
thuis
Schrik inbrekers af

voordat
er schade
ontstaat

Onze revolutionaire
producten bieden
een preventieve
inbraakbeveiliging
en geven uw
klanten een gevoel
van veiligheid.
Onopvallend
in het kozijn/kader gemonteerd, zorgt
Smart Guard actief voor preventieve
beveiliging.
Slimme sensoren
registreren inbrekers en starten automatisch het verdedigingsprogramma.
Drie uitvoeringen
voldoen aan alle klanteneisen, tot en
met Smart Home-aansluiting.
Geschikt
voor elk REHAU raamsysteem en alle
soorten raamopeningen, is Smart Guard
een ideale aanvulling bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Slimme oplossingen

Slimme ventilatie
Met het GENEO Smart
INOVENT systeem
zorgen ramen voor
ventilatie, zelfs als ze
gesloten zijn.
Het volledig geïntegreerde systeem zorgt voor
een aangenaam klimaat met gezonde lucht,
meer rust en veiligheid.
Gekoppeld aan een Smart Home-centrale en
sensoren ventileert GENEO INOVENT 24 uren
volautomatisch.
Een innovatieve oplossing – waarmee je jezelf
kunt onderscheiden van de concurrentie en veel
doelgroepen kunt overtuigen.
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Digitale diensten

Vaarwel personeelstekort. Geoptimaliseerde processen.
Raammontage
heruitgevonden
Met JustSmart zorgt
REHAU voor een revolutie
in het proces van de
raammontage.
Tijdrovende aanpassingen door verschillende technici en
klachten in verband met verkeerde uitlijning behoren tot
het verleden.

Informatievideo

De montageset voor de volautomatische afstelling overtuigt door zijn eenvoudige bediening. U heeft slechts één
tool nodig voor bijna elke situatie op de bouwplaats, u
verkort uw aanpassingsprocessen aanzienlijk en levert
topkwaliteit voor elke raaminstallatie.

Digitale diensten
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Digitale diensten

Digitale diensten

Een boost voor
je verkoopproces
Genereer beduidend meer omzet en
maak tegelijker de orderverwerking
een stuk eenvoudiger.
Leadgeneratie
Dit innovatieve platform levert uitstekende contacten op
met geïnteresseerden, die je van daaruit vervolgens rechtstreeks kunt bewerken.
Adviesgesprek
Hier ondersteunt REHAU Connect je met een overtuigende, moderne 3D-visualisatie.
Orderafhandeling
Met REHAU Connect kun je vanuit het ontwerp een offerte
genereren die visueel aanspreekt. En nadat de order is
binnengehaald stel je direct vanuit het systeem de gevalideerde en gedigitaliseerde order samen.
Met de hand gemaakte tekeningen met de bijbehorende
kans op fouten behoren daarmee tot het verleden.
Gebruiksvriendelijkheid
De cloudsoftware is eenvoudig en innovatief in het gebruik.
Ze draait op alle systemen – zowel op Windows als Mac,
desktop of tablet.

Zo verloopt de klantenbehandeling vandaag.
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Digitale diensten

Visies worden
werkelijkheid
Ontwerpen met BIM wordt binnenkort
de norm.
De BIM-oplossing van REHAU biedt
ontwerpzekerheid voor architecten,
zorgt ervoor dat fouten in een vroeg
stadium worden ontdekt en dat het
ontwerp van de architect snel en digitaal
wordt geïntegreerd in het systeem van
de ramenfabrikant.
Profiteer van netwerkcommunicatie –
over de hele productieketen.

Efficiënte en transparante
workflows
Wij betreden nieuwe
paden op het vlak van
bouwplaats- en servicemanagement.

Informatievideo

Met de REHAU Windows-ID kunnen alle relevante technische gegevens van een
raam eenvoudig worden opgevraagd met de smartphone.

Digitale diensten

Raamgegevens met
een druk op
de knop

Tijd besparen op de bouwplaats
Dankzij de Windows-ID kan de indeling
van de ramen vóór de installatie ter
plaatse zeer snel verlopen.

Specificatie van onderhoudsintervallen
Stel desgewenst individuele onderhoudsplannen op en bied je klanten zo
nog meer service.

After-Sales-Service
De bouwheer kan via een scan zeer
eenvoudig een nabestelling doen van
bijvoorbeeld een defecte ruit. Daardoor
wordt de opmeting bij de klant overbodig.

Urban Mining
De hele levenscyclus van een raam, tot
en met de recycling, wordt volledig
gedocumenteerd en kan op elk moment
worden opgevraagd. Op die manier
zorgen wij ervoor dat oude ramen weer
worden hergebruikt in nieuwe generaties profielen.
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Duurzame producten

Milieubewust de
toekomst tegemoet
Duurzaamheid in de praktijk
Als onderneming die wereldwijd
actief is, draagt REHAU een
bijzondere verantwoordelijkheid
voor mens en milieu.
Zo optimaliseren wij continu ons grondstoffengebruik en de energie-efficiëntie in onze fabrieken en producten. REHAU raamprofielen
met het productlabel EcoPuls staan garant voor deze positieve ecologische voetafdruk. Hiermee kun je scoren bij je klanten!

Duurzame producten

Feiten en cijfers
We hebben de kunststofkringloop volledig in eigen hand – van de terugname van
oude ramen en de verwerking tot hoogwaardig gerecycled granulaat tot en met
de productie van nieuwe ramen. In onze
EcoPuls raamprofielen ligt het gehalte aan
recyclingmateriaal al hoger dan 40%.
Door uitgebreide maatregelen en activiteiten inzake duurzaamheid kunnen wij
jaarlijks 97.000 ton CO2 uitsparen.
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Dit komt overeen met een vermindering
van om en bij de 7.800.000 bomen op een
oppervlakte van zo'n 137.000 voetbalvelden.

R e c y c li n g
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Boor samen met
REHAU nieuwe
kansen aan.
Wij zijn de juiste
partner voor
differentiatie en
groei – vandaag
meer dan ooit.



Groter, breder, veelzijdiger...

Slimme oplossingen

Digitale diensten

Duurzame producten

Wil je meer weten over hoe je
met REHAU nog succesvoller
kunt worden?
Maak dan snel een afspraak voor
een persoonlijk gesprek:
www.rehau.be/ramen2020
www.rehau.nl/ramen2020
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REHAU NV
Ambachtenlaan 22
3001 Heverlee (Leuven)
België

Lees a.u.b. de technische productinformatie die op dit moment geldt,
u vindt die online op www.rehau.com/ti. Technische wijzigingen voorbehouden.
Weitere Informationen unter
www.rehau.be/ramen2020
www.rehau.nl/ramen2020

REHAU N.V.
Databankweg 26A
3821 AL Amersfoort
Nederland
730777 BE/nl 07.2020

