Je onderscheiden
zonder moeite.
Ramen heruitgevonden.
Voor het leven van vandaag.
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Wegenkaarten behoren
tot het verleden.
Vandaag hebben we gps
voor de routeplanning.
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Een film huren
bij de videotheek?
Liever streamen
vanaf de bank.
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Moderne technologie
maakt ons leven
gemakkelijker.
Waarom ook niet
in je ramen?

07

08

Ramen voor het leven van vandaag.

Overtuig je
klanten en verhoog
meteen je omzet
Dat kan met oplossingen van REHAU –
hier lichten we een eerste tipje van de sluier:

REHAU heeft zich tot doel
gesteld ramen te ontwikkelen die net zo modern zijn
als het leven.
Ramen met de voordelen
van moderne technologie –
en talloze ontwerpmogelijkheden.
Ramen voor alle projecten –
en alle eisen.

Biedt totaal nieuwe oplossingen op het gebied van
veiligheid. Met ons Smart
Guard systeem worden
inbrekers afgeschrikt voordat
ze schade veroorzaken.

Biedt ongekende mogelijkheden wat de raamafmetingen betreft.
Met RAU-FIPRO X en vleugels tot 2,80 m hoog
ontwerp je architectonische
hoogstandjes.

Biedt ongeziene uitzichten
met onze SKYFORCE valbeveiliging. Dit laat het hart
van designliefhebbers
sneller kloppen – altijd een
vrij uitzicht en perfecte
integratie.
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Dit mag je
verwachten:
Het sterke merk REHAU.
Verantwoord gebruik
van grondstoffen.
Nieuwe oplossingen
op de ramenmarkt.
Goed zakendoen op lange termijn.
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Dit mag je verwachten

Onze beloften

Totale
betrouwbaarheid

Verantwoordelijkheid
voor mens en natuur

Wij zijn er voor jou. Al meer dan 60 jaar.
Overal waar je ons nodig hebt.
Met premium kwaliteit.
En duurzame oplossingen.
Op elk moment en onder alle
omstandigheden.

Als wereldwijd actieve onderneming dragen
wij een bijzondere verantwoordelijkheid.
Wij nemen deze volledig ter harte. Omdat het
onze identiteit weergeeft en wij dit van
onszelf verlangen.

Marktkennis en
vooruitziendheid

Belangrijke
innovaties

Wij kennen ons vak. Wij kennen
de uitdagingen van alle partners.
En dankzij onze vooruitziende blik bieden
wij niet alleen vandaag de dag robuuste
oplossingen, maar zullen we dat ook
in de toekomst blijven doen.

Wij staan niet stil.
Maar ontwikkelen ons steeds verder.
Wij maken echt een verschil.
Zodat jij vandaag en in de toekomst
altijd een pionier blijft.
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Totale betrouwbaarheid

We zijn precies daar
waar jij ons nodig hebt.
Professionele, regionale en kwalitatieve diensten

Door de eigenaar geleid familiebedrijf
Al 60 jaar ondersteunen wij onze klanten met kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare raamoplossingen.
Dankzij onze lokale verankering en onze geschiedenis kennen
en begrijpen wij de behoeften over de hele productieketen
perfect. Wij weten wat jou bezighoudt. En hoe wij kunnen helpen.

Van lokaal tot internationaal
Wij gaan voor nauwe samenwerking en zijn altijd de specialist die vlakbij is. Jouw persoonlijke contactpersoon
ondersteunt je op de meest uiteenlopende vlakken.
Omdat wij wereldwijd aanwezig zijn op meer dan
50 markten, voldoen wij overal waar jij ons nodig hebt aan
jouw verwachtingen. Met tientallen jaren ervaring bezitten
wij een uitgebreide kennis van de lokale markten en alle
nodige competenties, zodat jij het resultaat krijgt dat je
nodig hebt.
Waar ter wereld ook jouw huis staat.

Totale betrouwbaarheid

Eigen recepturen
en werktuigen

Betrouwbare oplossingen

De omvangrijke knowhow en de jarenlange
ervaring van onze medewerkers vormen de
basis van ons succes.

Wij bieden oplossingen in premiumkwaliteit waar jij en je klanten gewoon op
kunnen vertrouwen.

Kennisoverdracht uit andere sectoren, zoals
de automobielindustrie, helpt ons innovatieve
oplossingen te ontwikkelen op het hoogste
kwaliteitsniveau. Zo kunnen wij dankzij onze
zelf ontwikkelde werktuigen en recepturen
perfect op elkaar afgestemde systeemoplossingen aanbieden.

Wij investeren continu in de strengste
normen op het vlak van constructie,
design en duurzaamheid.
Talloze onderscheidingen door onafhankelijke instanties hebben al meermaals
bevestigd dat wij dit met succes doen.
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Verantwoordelijkheid voor mens en natuur

Wij staan voor duurzaamheid –
al decennialang.
Heel ons denken en handelen
is generatieoverstijgend.
Kunststoffen in de kringloop

Dankzij onze materiaalexpertise en technologische knowhow
produceren wij gerecycled materiaal van dezelfde kwaliteit
en verwerken wij minimaal 40% recyclingmateriaal in alle
70-systemen, SYNEGO en GENEO. Alle kunststoffen die wij
gebruiken zijn weer voor 100% recyclebaar.
Door onze duurzaamheidsinspanningen realiseren wij een
CO2-besparing van wel 97.000 ton per jaar.
Dit komt overeen met een vermindering gelijk aan ca.
7.800.000 bomen op een oppervlakte van ongeveer
137.000 voetbalvelden.

Volledig gecertificeerd
Alle Europese REHAU raamfabrieken zijn gecertificeerd met
het onafhankelijke kwaliteitslabel VinylPlus voor duurzame
raamproductie.
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Een goed gevoel voor jouw klanten: van oude ramen maken
wij nieuwe en duurzame raamsystemen – en daar is een
goede reden voor: bij de recycling van oud materiaal wordt
meer dan 88% CO2-uitstoot bespaard in vergelijking met de
productie van nieuw materiaal.

Productie nie
uw
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R e c y c li n g

Verantwoordelijkheid voor mens en natuur

REHAU raamprofielen met het productlabel EcoPuls staan garant voor een
positieve ecologische voetafdruk.
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Marktkennis en vooruitziendheid

Wij maken uitdagingen waar.
En wel voor alle partners – voor investeerders,
opdrachtgevers, architecten en vooral
voor uitvoerders, handelaren en eindklanten.

Marktkennis en vooruitziendheid

Je kunt er dus op vertrouwen dat
je met onze producten en oplossingen op
lange termijn goed zaken kunt doen.

Wat houdt de mensheid morgen bezig?
Wij denken intensief na over de vraag wat de komende jaren de
eisen zullen zijn. Wat de mensen van raamoplossingen
verwachten en waarheen de weg leidt.
Elke dag vragen we ons af hoe we het beste aan deze eisen
kunnen tegemoetkomen. En wij ontwikkelen vandaag al de oplossingen daarvoor. Omdat wij ook in de toekomst elke dag het beste
willen leveren.

Wat maakt jouw bedrijf succesvol?
Daarvoor bieden wij vandaag, morgen én overmorgen de juiste
antwoorden. Omdat wij de ramensector kennen. Omdat wij de
eisen van jouw klanten kennen.
Omdat wij ons onderscheiden met overtuigende kenmerken en
jou op de juiste plaatsen ondersteunen voor een succesvolle
pre-marketing.
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Belangrijke innovaties

Wij bieden de innovaties aan,
u oogst het succes.
Je moet je klanten niet alleen overtuigen.
Je moet ze inspireren.

Wat REHAU op de markt brengt, betekent een
reële meerwaarde en is een nieuwe belangrijke
stap in de ramensector.

Belangrijke innovaties
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Belangrijke innovaties

Maak nieuwe dimensies mogelijk.
Ontwikkeld voor vliegtuigen, perfect voor jouw ramen:
RAU-FIPRO X – het hightech-materiaal voor grotere
afmetingen, meer veiligheid en comfort. Creëer nieuwe
architecturale mogelijkheden met vleugels tot 2,80 m hoog.

tot 2,80 m

Revolutionair materiaal
combineert de beste eigenschappen
van kunststof en glasvezel.
Maximale raamafmetingen
door 50 % hogere stabiliteit – in vergelijking met volledige pvc-ramen
Beste energie-efficiëntie
door beduidend minder koudebruggen
Gemakkelijke bediening
door minder staal in 90 % van alle
ramen uit RAU-FIPRO X

RAU-FIPRO X
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Belangrijke innovaties

Veiligheid thuis
De revolutie die Smart Guard heet, biedt
preventieve inbraakbeveiliging voor
ramen. Gewoon een goed gevoel voor
jouw klanten.

Schrikt inbrekers af

voordat er
schade
ontstaat
Onopvallend
in het kozijn 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.
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Wij maken
het verschil!
Met een overtuigend productaanbod en met diensten waar
je iets aan hebt.
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Overtuigend productaanbod

Alles wat je nodig hebt
Ons aanbod laat niets te wensen over.
We hebben alles wat je nodig hebt om
te slagen als bedrijf.

Premium raamoplossingen
Zowel voor particuliere klanten als projectontwikkeling,
hypermoderne architectuur of tijdloos elegante bouwstijl,
strenge eisen of gewoon de vraag naar degelijke ramen.
REHAU zorgt ervoor, zodat jij je klanten kunt overtuigen.

Makkelijk meer omzet realiseren
REHAU biedt meer dan alleen raamprofielen – zo kun je
jouw klanten overtuigen met tal van eigentijdse toebehoren.
Bijvoorbeeld met de vlakke (0 mm) dorpel RAUCERO voor
deuren, de preventieve inbraakbeveiliging Smart Guard of de
elegante valbeveiliging SKYFORCE – voor jou een mooie
omzetvergroting en voor je klanten een echte meerwaarde.

Onvoorwaardelijke flexibiliteit
Wij maken voor jou mogelijk wat de techniek te bieden
heeft. Daarbij streven wij ernaar om voor jou en jouw
klanten het maximum eruit te halen.
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Overtuigend productaanbod

Premium raamoplossingen
Raamsystemen
GENEO RAU-FIPRO X

Uf-waarde tot

Geluidsisolatiewaarde Rw tot

•
•
•
•

Hoogte tot

Inbraakwerend tot

Geschikt voor glas tot

53 mm

Passiefhuis-gecertificeerd
volgens Dr. Feist / ift

Uf-waarde tot

Geluidsisolatiewaarde Rw tot

Vezelversterkt kunststofsysteem
86 mm inbouwdiepte
Middendichtingssysteem
Betere vormvastheid, minder
kromtrekking
• Onbeperkt recycleerbaar

SYNEGO / SYNEGO NL
• 80 mm inbouwdiepte
• Aanslag- en middendichtingssysteem op één platform
• Onbeperkt recycleerbaar

0,77 W/m²K
2,80 m

0,94 W/m²K
1,0 W/m²K

47 dB
RC3

47 dB

(Synego NL)
Hoogte tot

Inbraakwerend tot

Geschikt voor glas tot

51 mm

Uitgebreid internationaal aanbod,
Passiefhuis-gecertificeerd volgens ift

CHARACTER DESIGN /
BRILLANT-DESIGN

Uf-waarde tot

Geluidsisolatiewaarde Rw tot

• 70 mm inbouwdiepte
• Aanslagdichtingssysteem
• Onbeperkt recycleerbaar

Hoogte tot

Inbraakwerend tot

2,50 m

1,3 W/m²K
2,45 m

Geschikt voor
glas tot 41 mm

RC3

45 dB

RC2/RC3

Systeemoplossingen voor jouw succes

Overtuigend productaanbod

Huisdeuren

Hefschuifdeuren

Uf-waarde tot

Inbraakwerend tot

Uf-waarde tot

Geluidsisolatiewaarde Rw tot

Hoogte tot

Vleugeloverlappende
vulling mogelijk

Hoogte tot

Inbraakwerend tot

Geschikt voor glas tot

Buitengewoon lichtlopend

0,75 W/m²K
2,40 m

RC2

Geschikt voor glas tot

53 mm

1,3 W/m²K
2,70 m

53 mm

43 dB
RC2

Uf-waarde tot

Inbraakwerend tot

Uf-waarde tot

Geluidsisolatiewaarde Rw tot

Hoogte tot

Uitgebreid internationaal aanbod,
vleugeloverlappende vulling mogelijk

Hoogte tot

Inbraakwerend tot

Geschikt voor glas tot

Buitengewoon lichtlopend,
panoramavleugel

1,2 W/m²K
2,35 m

RC2

Geschikt voor glas tot

51 mm

Inbraakwerend tot

Hoogte tot

Vleugeloverlappende
vulling mogelijk

2,30 m

2,60 m
51 mm

Uf-waarde tot

1,6 W/m²K

1,3 W/m²K

RC3

43 dB
RC2

Voordelen van alle systemen
Buitengewoon lichtlopend
uniek dichtingsconcept met lage sluitdruk
Zeer makkelijk te reinigen
en duurzamer dankzij ons HDF-oppervlak
(High-Definition Finishing)
Meer dan 400 ontwerpmogelijkheden
met ons uitgebreide kleur- en oppervlakteassortiment KALEIDO COLOR
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Overtuigend productaanbod

Slimme aanvullingen
Dorpels

Raamgrepen

Nooit meer struikelen dankzij de 0 mm-dorpel
RAUCERO. Volkomen barrièrevrij en perfect
overrolbaar, mooie vormgeving en feilloze
werking – perfect voor de meest veeleisende
klanten.

De LINEA handgrepen overtuigen door hun
degelijke kwaliteit en zijn bijzonder eenvoudig
te monteren dankzij de VarioFit® vierkante pen
met variabele lengte. Verkrijgbaar in verschillende kleuren, geschikt voor de meest uiteenlopende projecten.

Valbeveiliging
Met SKYFORCE kies je voor een gecertificeerde systeemoplossing.
Alle componenten zijn perfect op elkaar
afgestemd en zonder belasting met de
REHAU-ramen verbonden. Optimaal uitzicht
van binnenuit door glas – stijlvol design van
buitenaf door perfecte integratie.

Mooie extra omzet voor jou

Overtuigend productaanbod

Slimme technologieën
Wij creëren voor jou
nieuwe groeikansen in
deze toekomstmarkt.
Preventieve inbraakbeveiliging
REHAU Smart Guard schrikt inbrekers af voordat ze schade
veroorzaken. Smart Guard is snel gemonteerd in GENEO- of
SYNEGO-ramen en zorgt voor makkelijke extra omzet voor
jou en een uniek veiligheidsgevoel voor jouw klanten.

Volautomatische ventilatie
De in het raam geïntegreerde ventilatie GENEO Smart
INOVENT denkt mee en ventileert autonoom. Ze zorgt voor
gezonde lucht en een aangenaam klimaat in de vertrekken
van jouw klanten. Een volwaardig alternatief voor een ventilatiesysteem waarmee jij je dus duidelijk kunt onderscheiden.

Privacy met één druk op de knop
Met REHAU Smart Shading kunnen ruiten tijdelijk ondoorzichtig worden gemaakt – nu ook voor toepassing in gevels.

Slim zonder moeite
De slimme technologieën van REHAU kunnen ook zonder
enige programmeerkennis als standalone oplossing worden
toegepast. De installatie en ingebruikname gebeurt in
slechts enkele stappen.
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Alles waar je
iets aan hebt
Wij zien onszelf als een partner die naast je
staat. Dit betekent voor ons ook dat we je
alles geven wat je nodig hebt om succesvol
te kunnen werken. En natuurlijk ook al onze
kennis – van meer dan 60 jaar.

De partner die naast je staat
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De partner die naast je staat

REHAU Akademie
Webinar of klassieke training, 'oude rot' of nieuwkomer in
de branche – in de REHAU Akademie vind je informatieve
opleidingen waar je echt iets aan hebt.

Software-oplossingen
Ontwerp je projecten heel eenvoudig met onze tools, zoals
de REHAU raamconfigurator, de eigen raambouwsoftware
(REF) van REHAU, online ontwerpsoftware en onze
BIM-oplossingen. Zo is bijvoorbeeld in een handomdraai
een visuele weergave mogelijk van varianten en kunnen
klanten snel en eenvoudig een beslissing nemen.

Centraal aanspreekpunt
Als klant van REHAU heb je een vaste contactpersoon die
al jouw belangen ter harte neemt. Dit verkort voor jou de
afstanden en maakt je leven veel gemakkelijker

Digitaal klantenportaal
Ons digitaal klantenportaal bespaart kostbare tijd bij
bestellingen. Je krijgt hier rechtstreeks toegang tot order
tracking, technische informatie, aanbestedingsteksten,
klantgegevens en nog veel meer. En als je persoonlijk
advies nodig hebt, is je persoonlijke contactpersoon slechts
een klik verwijderd.

De partner die naast je staat

Actieve pre-marketing
Via onze marketingactiviteiten zorgen wij voor onze
aanwezigheid bij beleidsmakers en ontwerpers. Om
projecten voor te bereiden en binnen te halen, leggen wij
ons oor te luisteren bij de markt en starten wij al in een
vroeg stadium gesprekken. Tijdens het ontwerpproces
bieden wij actieve ondersteuning, bijvoorbeeld met onze
BIM-oplossing, die de architect meteen laat zien of een
raam uitvoerbaar is.

Marketingondersteuning
Wij bieden ondersteuning bij het ontwerp van reclamemiddelen en hebben de juiste partners achter de hand om
ervoor te zorgen dat de uitwerking kostenbewust en
efficiënt verloopt.

Reclamemateriaal
Voor de succesvolle marketing van REHAU-producten
stellen wij tal van reclame-middelen ter beschikking. In de
handige online shop zie je altijd welke artikelen beschikbaar
zijn om je reclamecampagnes te plannen.

Overstappen naar REHAU
zonder moeite
Als je beslist met REHAU samen te werken, kun je rekenen op een team
van vakspecialisten. Wij adviseren je en plannen samen met jou.
Profiteer van onze tientallen jaren van knowhow en stap zo snel en moeiteloos over. Vertrouw op ons.
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De partner die naast je staat

4 goede redenen
voor REHAU
Daarom moet je met ons samenwerken:
Producten die het verschil maken
• Een compleet assortiment profielen dat niets te wensen overlaat
• Slimme en innovatieve detailoplossingen die alles makkelijker maken
• Slimme add-ons voor meer omzet en marge

Een team dat je sterker maakt
• Met vertrouwen, openheid, transparantie en sterke zakelijke
prestaties staan wij als partner op gelijke voet.
• Onze belofte: bij ons krijg je ervaring, competentie en persoonlijkheid.

Diensten waar je echt iets aan hebt
• Wij overtuigen eindklanten, architecten en investeerders
van REHAU zodat jij opdrachten kunt binnenhalen.
• Wij realiseren samen met jou projecten waar anderen over praten.
• Wij ontlasten je, zodat jij je met de hoofdzaken
in je bedrijf kunt bezighouden.

Een onderneming die verantwoordelijkheid draagt
• Topkwaliteit is vanzelfsprekend. Van grondstof tot eindproduct.
• We leggen onszelf de strengste normen op bij materiaal- en praktijktests.
• Duurzaamheid en milieubewustzijn waren voor ons nooit loze beloften.
Een argument dat almaar belangrijker wordt op de markt.

De partner die naast je staat

Betrouwbaar.
Duurzaam.
Innovatief.
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Ga met ons de uitdagingen
van de toekomst aan.
Ramen heruitgevonden.
Voor het leven van vandaag.
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Klimaatneutraal gedrukt.

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

Meer informatie vind je op
www.rehau.be/ramen2020
www.rehau.nl/ramen2020
www.rehau.be/modernlife
www.rehau.nl/modernlife
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