Ние ја правиме
разликата
Ново откривање на прозорците.
За современиот живот.

02

Патните карти одамна се минато.
Денес, патот го планираме
со систем за навигација.

03

04

05

Изнајмување на
филм од видеотека?
Поудобно е да
побараме филм
од дома.

06

Модерната
технологија ни го
олеснува животот.
Зошто не и нашите
прозорци?
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Прозорци за современиот живот

Воодушевете ги
Вашите клиенти и
зголемете ја Вашата
продажба

Решенијата на РЕХАУ го овозможуваат следново:

РЕХАУ си постави задача
да создаде прозорци кои
ќе бидат модерни како и
нашиот живот.
Прозорци кои ќе ги имаат
предностите на модерната технологија и
разновидни можности за
дизајн. Прозорци за сите
објекти и сите желби.

Потполно нови решенија
на тема безбедност. Со
системот Смарт Гард се
овозможува одраќање на
провалниците уште пред да
направат штета на самиот
прозорец.

Нови можности за поголеми
димензии на прозорците.
Со РАУ-ФИПРО ИКС и
висина на крилото од
2,80m, се создаваат
навистина врвни
архитектонски
достигнувања.
Целосно нов изглед со
заштитната ограда од пад
SKYFORCE. На овој начин
срцата на љубителите на
дизајнот чукаат побрзо –
во секое време јасен
поглед и совршена
интеграција.
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Oчекувајте:
Врвен бренд РЕХАУ.
Одговорно управување
со ресурсите.
Нови решенија на пазарот
на прозорци.
Долгорочно добри бизниси.
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Го добиваме следново

Нашите ветувања

Сигурност
без исклучоци

Одговорност за
човекот и природата

Ние сме тука за Вас.
Уште од пред повеќе од 60 години.
Онаму каде што сме потребни.
Со врвен квалитет.
И одржливи решенија.
Без „ако“ и „но“.

Како активна компанија ширум
светот,имаме голема одговорност.
Ја прифаќаме и живееме за неа.
Бидејќи, таа е дел од нас и самите си ја
поставуваме како цел.

Познавање на
пазарот и поглед
кон иднината

Значајни
иновации

Ние го знаеме бизнисот. Ги знаеме
предизвиците на сите партнери
Благодарение на нашиот поглед кон
иднината имаме солидни решенија, не
само за денес, туку и долгорочно за во
иднина.

Ние не стоиме мирно.
Постојано продолжуваме да се развиваме.
Правиме вистинска разлика.
За да можете секогаш да бидете
први на пазарот.
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Сигурност без исклучоци

Ние сме токму онаму,
каде што сме потребни.
Професионално, регионално, квалитативно

Семејна компанија со којашто
управува сопственикот
Уште од пред 60 години ги поддржуваме нашите клиенти со
висококвалитетни и сигурни решенија за прозорците.
Благодарение нашата скромност и историја, најдобро ги знаеме и
разбираме потребите во целиот синџир на вредности. Точно знаеме
што Ве придвижува. И како можеме да помогнеме.

Локално и интернационално
Секогаш сакаме блиска соработка со нашите партнери.
Секаде во светот имаме лице за контакт кое може да
помогне на различни теми.
Присутни сме на повеќе од 50 различни пазари, па така
ги исполнуваме сите очекувања, каде што сме потреби.
Нашето повеќедецениско искуство, кое се состои од
широки познавања на регионалните пазари и
компетентснот, овозможува да го добиете тоа што Ви е
потребно. Каде и да се наоѓате во светот.

Сигурност без исклучоци

Сопствени
рецептури и алати
Сеопфатното "Know How" и
долгогодишното искуство на нашите
вработени се основа за нашиот успех.
Преносот на знаење од нашите други
бранши како на пример од
автомобилската индустрија ни помага да
создадеме иновативни решенија со
највисок квалитет. На тојначин,
благодарение на нашитесамостојно
развиени алати и рецептури,можеме да
понудиме совршенокоординирани
системски решенија.

Сигурни решенија
Нудиме решенија со врвен квалитет, на кои
Вие и Вашите клиенти може да се потпрете
на едноставен начин.
Постојано инвестираме
во највисоки стандарди на тема
конструкција, дизајн и одржлливост.
Дека ова го правиме навистина успешно,
веќе неколкупати имаат потврдено
различни институции со доделување на
повеќекратни награди.
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Одговорност за човекот и природата

Ние ја живееме одржливоста
со децении наназад.
Нашето размислување и делување
се пренесува со генерации.
Кружен тек на пластиката

Нашата стручност и познавање на материјалите и технологијата, овозможува да создадеме рециклат со истиот
квалитет при што доследно внесуваме најмалу 40 % стар
материјал, во сите системи 70-ка, СИНЕГО и ГЕНЕО. Сите
вештачки материјали кои ги користиме може да се
повторно да се рециклираат 100%.
Со нашите активности за одржливост, уште денес успеваме
да заштедиме на емисија на CO2 до 97.000 тони годишно.
Ова одговара на заштеда на околу 7.800.000 дрва на
површина од околу 137.000 фудбалски игралишта.

Доследно сертифицирани
Сите европски фабрики за прозорци на РЕХАУ се сертифицирани со независниот печат за квалитет Vinyl- Plus за
одржливо производство на прозорци.
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Добро чувство за Вашите клиенти: од старите прозорци
правиме нови и одржливи прозорски системи – заради
многу добра причина: при преработка на стариот материјал има над 88 % помалку емисија на CO2 во споредба
со производството на свеж материјал.
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Ре ц и к л и р а њ е

Одговорност за човекот и природата

Прозорските профили на РЕХАУ
со ознаката EcoPuls создаваат
позитивен еколошки печат.
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Познавање на пазарот и поглед кон иднината

Ние решаваме предизвици.
И тоа за сите партнери – инвеститори,
изведувачи, архитекти а посебно за
производители на прозорци, трговци и
крајни корисници.

Познавање на пазарот и поглед кон иднината

Со нашите производи и решенија ќе
направите долгорочно добар бизнис,
бидете сигурни.

Што ќе го движи човештвото утре?
Интензивно се занимаваме со тоа што ќе се бара во следните
години. Што ќе очекуваат луѓето од прозорските решенија и во
која насока ќе оди побарувачката.
Секојдневно се преиспитуваме на кој начин совршено да ги
исполниме овие барања. И веќе денес ги развиваме решенијата за нив. Бидејќи, исто така и во иднина сакаме да го испорачаме најдоброто.

Што го прави Вашиот бизнис успешен?
За ова, денес, утре, и задутре, ги имаме вистинските одговори.
Бидејќи го знаеме бизнисот со прозорците. Бидејќи ги знаеме
барањата на Вашите клиенти.
Затоа што создаваме разлика со убедливи карактеристики и
овоможуваме подршка во вистинско време и место при воведување на производот на пазарот.
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Значајни иновации

Ние ги имаме иновациите –
Вие успехот.
Уверете ги своите клиенти, и не само тоа.
Воодушевете ги.

Она што РЕХАУ го носи на пазарот има
вистинска додадена вредност и претставува понатамошен, значителен чекор во
бизнисот со прозорците.

Значајни иновации
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Значајни иновации

Реализирајте нови димензии.
Направен за авиони, совршен за Вашите прозорци:
РАУ- ФИПРО ИКС – материјал со висока технологија за
повеќе големина, безбедност и удобност. Создајте нови
архитектонски можности со висини на крилата до 2,80m.

Револуционерен материјал
ги комбинира најдобрите карактеристики на пластиката со стаклени
влакна.
Максималн големина
на прозорците до 50 % поголема
стабилност – споредено со прозорците од чист ПВЦ
Најдобра енергетска ефикасност
со значително помалку термички
мостови
Лесно ракување
не е потребно челлично засилување
во 90 % од сите прозорци изработени
од РАУ-ФИПРО ИКС

до 2,80 m

RAU-FIPRO X
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Значајни иновации

Сигурност во домот
Револуционерното решение Смарт
Гард нуди превентивна заштита од
провали на прозорците.
Едноставно добро чувство
за Вашите клиенти.

Ги одвраќа
провалниците

пред да
настане
штета
Незабележително
инсталиран во прозорските рамки,
Смарт Гард активно се грижи за
превентивна безбедност.
Интелигентни сензори
ги регистрираат провалниците
и самостојно ја стартуваат
одбранбената програма.
Три степени на надградба
ги исполнуваат барањата на сите
клиенти, па сè до можност за поврзување со паметниот дом.
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Ние ја правиме
разликата.
Со уверливо портфолио на
производи и услуги кои
Ве водат понатаму.
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Уверливо портфолио на производи

Сè што Ви е потребно
Нашето портфолио не остава отворени
желби. Имаме сe што е потребно за
успешен бизнис.
Врвни решенија за прозорците
За приватни куќи или згради, за архитектонски модерен
или безвременски елегантен архитектонски стил, за
највисоки барања или само потреба за стабилни
прозорци. РЕХАУ испорачува за да може да ги уверите
Вашите клиенти.

Олеснет дополнителен бизнис
РЕХАУ нуди многу повеќе од само прозорски профили.
Вашите клиенти можете да ги убедите со низасовремени
додатоци. На пример, прагот за врати со 0 mm висина
РАУЦЕРО, превентивната заштита одпровали СМАРТ
ГАРД или елегантната заштита од паѓање СКАЈФОРС –
атрактивен дополнителенбизнис и вистинска додадена
вредност за крајните корисници.

Флексибилност без „ако“ и „но“
Ние го овозможуваме да го реализирате она што го нуди
техниката. Нашата цел е да го извлечеме оптималното
за Вас и Вашите клиенти.
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Уверливо портфолио на производи

Врвни решенија за прозорци
ГЕНЕО РАУ-ФИПРО
ИКС

Прозорски системи

• систем од вештачки материјал
засилен со стаклени влакна
• длабочина на вградување од 86mm
• средишен дихтунг
• поголема стабилност на формата
• неограничена способност за
рециклирање

0,77 W/m²K

СИНЕГО
• длабочина на вградување од 80mm
• ударен и средишен дихтунг на
една платформа
• неограничена способност за
рециклирање

ЕУРО ДИЗАЈН 70 /
БРИЛАНТ ДИЗАЈН
• длабочина на вградување од 70mm
• систем со двоен дихтунг
• неограничена способност за
рецикллирање

Uf-вредност до

Вредност на звучна изолација Rw до

Висина до

Заштита од провалување до

Монтирање на
стакло до 53 mm

Пасивна куќа-сертифицирана
според Dr. Feist / ift

Uf-вредност до

0,94 W/m²K

Вредност на звучна
изолација Rw до 47 dB

Висина до

Заштита од провалување до

Монтирање на
стакло до 51 mm

Сеопфатно интернационално
портфолио, Сертификат за пасивни куќи

Uf-вредност до

1,3 W/m²K

Вредност на звучна
изолација Rw до 45 dB

Висина до

Заштита од провалување до

2,80 m

2,50 m

2,45 m

47 dB
RC3

RC3

RC2/RC3

Системски решенија за Вашиот успех

Уверливо портфолио на производи

Влезни врати

Подигачко лизгачки врати

Uf-вредност до

Заштита од провалување до

Uf-вредност до

1,3 W/m²K

Вредност на звучна
изолација Rw до 43 dB

Висина до

Можна исполна со
покривање на крилото

Висина до

Заштита од провалување до

Монтирање на стакло
до 53 mm

Апсолутно лесно
лизгање

0,75 W/m²K
2,40 m
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RC2

Монтирање на стакло
до 53 mm

2,70 m

RC2

Uf-вредност до

Заштита од провалување до

Uf-вредност до

Вредност на звучна изолација Rw до

Висина до

Сеопфатно интернационално портфолио,
Mожна исполна со покривање на крилото

Висина до

Заштита од провалување до

Монтирање на стакло
до 51 mm

Апсолутно лесно лизгање
Панорама крило

1,2 W/m²K
2,35 m

RC2

Монтирање на стакло до

51 mm

1,3 W/m²K
2,60 m

43 dB
RC2

Uf-вредност до

Заштита од провалување до

Предности на сите системи

Висина до

Можна исполна со
покривање на крилото

Апсолутнo лесно ракување
единствен концепт на дихтување со мал притисок
назатворање

1,6 W/m²K
2,30 m

RC3

Едноставно чистење
и поголема отпорност благодарение на нашата
ХДФ-површина (завршен слој со висока прецизност)
Преку 400 можности за дизајн
со нашата сеопфатна програма за бои и површини
КАЛЕИДО КОЛОР
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Уверливо портфолио на производи

Паметни додатоци
Поден праг

Прозорски рачки

Прагот со висина 0 mm РАУЦЕРО, успешно
ја намалува опасноста од сопнување.
Вистински праг без бариери со најдобра
проодност без пречки, извонреден изглед и
совршено функција.

Рачките ЛИНЕА (LINEA) уверуваат со
солиден квалитет и се особено лесни за
монтажа, благодарение на правоаголното
вретено со променлива должина VarioFit®.
Ги има во различни бои и погодни се за
најразлични објекти.

Заштита од пад
Со СКАЈФОРС (SKYFORCE), е сертифицирано системско решение. Сите компоненти сесовршено координирани едни со
други, се поврзуваат со прозорците на
РЕХАУ и се сигурни на терет. Најдобарпоглед низ стаклото одвнатре – стилскибезбеден изглед однадвор благодарение на
совршена интеграност во објектот.

Лукративен дополнителен бизнис за Вас

Уверливо портфолио на производи

Паметни технологии
Отвораме нов потенцијали
за раст на овој пазар на
иднината.
Превентивна заштита од провала
РЕХАУ Смарт Гард ги одвраќа провалниците пред да
настане штета. Со брзото монтирање во ГЕНЕО или
СИНЕГО прозорците, Смарт Гард овозможува едноставен
дополнителен бизнис за Вас и единствено чувство на
безбедност за Вашите клиенти.

Целосно автоматска вентилација
Вентилацијата ГЕНЕО Смарт ИНОВЕНТ што е
интегрирана во самите прозорци, размислува и проветрува самостојно. Таа се грижи за здравиот воздух и
климата и обезбедува чувство на благосостојба во
просториите. Вистинска алтернатива на уредот за вентилација, а со тоа и јасна разлика од другите.

Целосна приватност со
притискање на само едно копче
Со паметното засенчување на РЕХАУ (Smart Shading),
прозорските стакла може да се претворат во непровидни
– сега може да се користат и за фасада.

Паметно и лесно
Паметните технологии на РЕХАУ може да се користат како
самостојно решение и без претходни програмерски
знаења. Интуитивната инсталација и пуштањето во
работа се одвиваат во само неколку чекори.
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Сè што Ве
води понатаму
Ние сме партнер на Ваша страна.
Тоа значи дека ќе даваме сe за да можете
успешно да работите. Секако и целото
наше знаење – градено повеќе од
60 години.

Партнер на Ваша страна
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Партнер на Ваша страна

РЕХАУ академија
Преку вебинар или пак со тренинг лице в лице, дали сте
„стар волк“ или новодојден во индустријата на прозорци
– во РЕХАУ академијата ќе најдете информативни обуки
кои навистина ќе Ве одведат понатаму.

Софтверски решенија
Објекти се проектираат лесно едноставно со нашите
алатки, како на пример конфигураторот на прозорци,
софтвер за монтирање на прозорците во сопственост на
РЕХАУ (REF), онлајн софтверот за планирање, како и
нашите BIM-решенија. На пример, може да се направи
визуелизација на можните варијанти, за да може
крајниот клилент лесно и брзо да се одлучи.

Лице за контакт
За нашите партнери, имаме одговорни лица за контакт
во секој регион. Тие ќе се погрижат за секое Ваше
барање или проблем. На тој начин ја олеснуваме и
забрзуваме работата.

Дигитален портал за клиенти
Нашиот дигитален портал за клиенти заштедува
скапоцено време при самите нарачки. Имате директен
пристап за следење на налогот, до техничките информации, текстовите за тендери, информации за клиентите
и многу повеќе. За консултации, постои лице за контакт,
достапно со еден клик.

Партнер на Ваша страна

Активен пред-маркетинг
Преку нашите продажни активности гарантираме дека
сме присутни кај носителите на одлуки и планерите.
Кога станува збор за обработка и добивање на објекти
ние го слушаме пазарот и навремено влегуваме во
преговори. Во процесот на планирање даваме активна
поддршка во планирањето, на пр. со нашето BIM-решение што на архитектот веднаш му покажува дали и
како може да се реализира самиот прозорец.

Маркетиншка поддршка
Во текот на планирањето ние ги поддржуваме Вашите
мерки за рекламирање, со цел економична и ефикасноа
реализиција на проектот.

Рекламни средства
За успешен маркетинг на производите на РЕХАУ, имаме
бројни рекламни средства. Обратете се во нашата
продажна канцеларија каде што ќе добиете комплетна
подршка.

Лесно преминете на РЕХАУ
Доколку се одлучите да работите со РЕХАУ, ќе поставиме тимод
специјалисти на Ваша страна, кои ќе Ве советуваат и ќе помогнат во
планирањето.
Профитирајте од нашето повеќедецениско Know How и преминете на
РЕХАУ брзо и прецизно. Верувајте ни.
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4 добри причини за РЕХАУ
Поради овие причини треба да
соработувате со нас:
Производи што ја прават разликата
• Цел спектар на профили, кој ги сиполнува сите желби
• Интелигентни и иновативни решенија
• Паметни додатоци за повеќе продажба и заработувачка

Тим со кој сме посилни
• Доверба, отвореност, транспарентност и вреднување на претприемачките достигнувања нe прават рамноправен партнер.
• Нашето ветување: Ќе добиете искуство и компетентност

Услуги кои навистина се корисни
• Ние ги убедуваме крајните клиенти, архитектите и инвеститорите
во брендот РЕХАУ, со цел Вие да добиете нарачка.
• Со Вас реализираме објекти за другите ќе зборуваат
• Ви го чуваме грбот слободен за да може да се грижите суштинските
работи во Вашата компанија.

Компанија која носи одговорност
• Највисокиот квалитет за нас се подразбира. Од суровина па се до краен
производ.
• Ние си поставуваме високи очекувања од тестирање на материјалите па
се до пракса
• Одржување на еколошката свест за нас никогаш не претставувало
празно ветување. Сè поважен аргумент на пазарот.

Партнер на Ваша страна

Сигурен.
Одржлив.
Иновативен.
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Заедно да ги совладаме
предизвиците на иднината.
Ново откривање на прозорците.
За современиот живот.
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Ве молиме земете ги во предвид соодветните технички
информации за производите, кои се достапни на
www.rehau.com/ti. Правото на технички измени е задржано.
Понатамошни информации на
www.rehau.com/sites-mk/fensterbau-2020
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