Увид во
сопствените
замисли
КАЛЕИДО КОЛОР: Висококвалитетни
решeнија за дизајнот на прозорците
Ново откривање на прозорците.
За современиот живот.
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Разновидноста денес
Ве пресретнува
насекаде. Зошто не и
кај изборот на
Вашите прозорци?
Дали се сеќавате на видеотеките? Секогаш истите филмови. Во денешно време
на многу поедноставен начин имаме на дофат најразлични филмови, серии и
документарци. А кога бираме нов автомобил? Дали би биле задоволни со само
три бои? Не, се разбира дека денес избираме од безброј нијанси во мат, со
висок сјај или бисерен ефект.

Поради тоа, РЕХАУ си постави
задача да создаде прозорци
што се модерни како и нашиот
живот. Прозорци со најмодерна
технологија, но и со слободен
простор за свои идеи,
креативност и дизајн што ќе го
разубави Вашиот живот.

Разновидноста на КАЛЕИДО КОЛОР

Поставете акцент со
нашата сеопфатна
програма на бои,
КАЛЕИДО КОЛОР.
Ново откривање на
прозорците.
За современиот живот.
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Над 400
можности
за дизајн

Вашиот дом. Вашиот стил.
Уредувањето на сопствените четири ѕида на удобен и
стилски начин секогаш е по наша желба. Притоа,
честопати се занемарува дека прозорците и вратите ја
обликуваат не само фасадата на една зграда, туку и
внатрешните простори.
Максимална флексибилност
Со КАЛЕИДО КОЛОР, сеопфатната програма за
површини и бои на РЕХАУ, можете да ги
имплементирате тековните трендови во дизајнот и
безвременските стилови, подеднакво едноставно и
некомплицирано за Вашиот дом – па дури и
флексибилно да ги комбинирате надворешноста и
внатрешноста.
Безбројни можности
Можностите за дизајн се протегаат од вистински
изглед на дрво, преку изглед на ексклузивни
алуминиумски површини, па сe до класично
безвременски тонови за реновирање со стил – сето
тоа со предностите кои ги има ПВЦ прозорецот.

Индивидуални форми
Поради необичната архитектура и сложените
планови на основата, често се потребни специјални
прозорци.
Добро е што РЕХАУ прозорците благодарение на
КАЛЕИДО КОЛОР не само што изгледаат одлично,
туку со нивната стабилност самите може да се
реализираат во необични форми.

Вашиот дом. Вашиот стил.

1

Јасните форми и модерната
едноставност го карактеризираат стилот
на Баухаус

2

Возбудливи контрасти
со природни површини

3

Пријатна релаксација
со скандинавски шик

1

4 Реновиран во вистински стил

за изглед што е верен на оригиналот
5

Медитеранската атмосфера обезбедува и
дом за за одмор

6 Необични акценти

за повеќе индивидуалност

2

Инспирирајте се
На следниве страници, откријте
еден мал избор од идеи за Вашите
четири ѕида. Кај повеќе од 400
можности за дизајн, за Вашата
фантазија нема поставени
граници.
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6
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Модерна
едноставност
Архитектурата на Баухаус не
слави ренесанса само
со својот 100-годишен јубилеј
во 2019 година.
Одлучувачки фактор за
успехот е праволинискиот и
едноставен јазик на формите.

Темна елеганција
Оваа едноставност продолжува и во доминантните бои на прозорците: кул антрацитот, длабоката црна
или благородниот алуминиум ги потенцираат високите барања за дизајн. КАЛЕИДО КОЛОР, програмата
за површини и бои, нуди бројни можности: од мат текстурираните бои со висок квалитет па сè до
ламинирањата на фолиите – исто така и со металик ефект.

Примери на декори

Шмирглан алуминиум

Alux DB 703

Антрацит сива мат

Midnight Black мат

Модерна едноставност

Сигурно со стил
Кај куќите во модерен кантристил, тоновите на антрацит и сива
боја исто така даваат посебна нота.

1

1 Економична реализација на ексклузивните дизајни
Со КАЛЕИДО КАВЕР, алуминиумскиот фасаден капак, РЕХАУ
прозорците стануваат економична алтернатива за
алуминиумските или дрвено-алуминиумските прозорци. Притоа
површината може да се лакира во над 170 RAL-бои, да се обложи
со прав или да се елоксира.

2

2 Целосен изглед
Обоените основни тела, како што се на пример овде во елегантен
антрацит, се грижат за постојано високиот квалитет на изгледот
на Вашите прозорци – дури и при отворање.

07

08

Изглед и
чувство на
вистинско
дрво
мамливо вистински

Природни контрасти
Материјалите со природен изглед уживаат сè
поголема популарност. Нивната примена станува
особено импресивна кога тие се поставуваат во
голем контраст – како што е на пример ладниот
бетон во комбинација со топли тонови на дрво.
Природен изглед и чувство
Во најмала рака, исто така возбудлив како и таквите контрасти е КАЛЕИДО ВУДЕК, нашата
програма за површини за мамлив изглед и чувство на вистинско дрво. Мат површините
со уметнички интегрираните структури се грижат за единствениот изглед и чувство
што едвај може да се разликува од прозорците од „вистинско“ дрво. Исто така, инспирирајте
се и од трите модерни варијанти на бои.

Изглед на дрво и предности на ПВЦ
Со КАЛЕИДО ВУДЕК уживате во мамливо вистинскиот
изглед и чувство на дрво, комплетно без инаку
вообичаената „грижа за дрвото“:
▪▪ Отпорен на временски услови и со постојаност на бојата
▪▪ Без брусење, застаклување или четкање
▪▪ Површини што се лесни за негување

Природни контрасти

Лево: Turner Oak malt во комбинација
со сиров изложен бетон се грижи за
елегантен изглед
Средина горе: Модерно интерпретирана куќа
од дрво со Sheffield Oak concrete
како природно привиден контраст
Средина долу: Sheffield Oak во дрвена фасада
со природно окружување чијшто тон на бојата
со текот на времето се приспособил на
бојата на прозорецот

© Volker Schrank

Флексибилно се комбинира
Со прозорските профили на РЕХАУ, материјалите и боите може
да ги комбинирате однатре и однадвор флексибилно, според
Вашите индивидуални желби.

Turner Oak malt

Sheffield Oak concrete

Sheffield Oak alpine

09

10

Скандинавска
удобност
Скандинавците се редовни
предводници во „Извештајот за среќа
во светот“ на ОН. Одлучувачка
причина: скандинавската удобност
што се отсликува и во изгледот на
сопствените четири ѕида.
Дискретен дизајн
Во детали, тоа значи: јасни форми, нежни бои и акценти од дрво. Идеално
дополнување: Прозорски профили во ненаметливи универзални тонови – или
со површина со текстура. Дали ќе изберете тон во тон на внатрешната и
надворешната боја или ќе ја освежите фасадата со акцент боја, тоа им се
препушта на Вашите индивидуални замисли.

Примери на декори

Бела со текстура

Крем-бела со текстура

Светлосива со текстура

Turner Oak malt

Така успева скандинавскиот стил
Скандинавскиот стил особено се
одликува со фактот дека треба да
делува релаксирачки. Со својата
смиреност, тој создава место каде
оптички не се истакнува ништо,
туку сè се практикува во елегантна
воздржаност.

Скандинавска удобност

Здраво, сонце
Белите и многу светлите прозорски профили
поттикнуваат осветленост и пријатност во
Вашите простории. Пространите прозорски
површини го потенцираат овој ефект преку
дополнителна пропустливост на светлина.

Едноставно и лесно за одржување
Избраните прозорски профили на РЕХАУ се
достапни со особено мазната ХДФ-површина
(завршен слој со висока прецизност), којашто
ги прави извонредно лесни за одржување и
помалку подложни на нечистотија.
На овој начин уште поопуштено може да
уживате во пријатниот скандинавски стил.
Конвенционални површини

ХДФ-површини
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Прозорци од ПВЦ
за секој вкус
Архитектурата се смета за уметничка форма
којашто особено треба да ја потенцира
индивидуалноста на нејзините градители.
Лицето на куќата – прозорците – тука има
значителен удел. Со КАЛЕИДО КОЛОР и
над 400-те негови дизајнерски можности го
потенцирате својот индивидуален стил.

Реновирање во вистински стил
На историските фасади им е потребна
особена грижливост. Белите профили
со површина со текстура,
комбинирани со испакнатини, идеално
го имитираат класичниот изглед, без
потреба од истата интензивна нега.

Безвремена елеганција
Неспорна класика, исто така и во
надворешното подрачје, е и останува
белата боја.

Прозорци од ПВЦ за секој вкус

Медитеранска леснотија
Сосема е јасно дека во Тоскана веројатно владее подобро време.
Но, исто така и дома не морате да се откажете од медитеранската
атмосфера. На пример, со вистински стил со КАЛЕИДО ФОИЛ и
површините со текстура во класични тонови на дрво или со
модерна интерпретација во класично бела боја.

Изненадувачки акценти
За сите што го почитуваат посебното.
Оној што на едноставната архитектура
сака да ѝ даде возбудливи контрасти
со боите во тренд, со КАЛЕИДО
КОЛОР ќе го најде соодветниот избор
на речиси сите RAL-бои.
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Висококвалитетна техника,
идеални резултати
Различните програми за површини на КАЛЕИДО КОЛОР
ги нудат сите можности да ги реализирате Вашите
прозорци онака како што си замислувате:
КАЛЕИДО КАВЕР
Алуминиумските фасадни капаци овозможуваат комбинирање на
алуминиумскиот изглед на профилите со техничките предности на
прозорците од ПВЦ. КАЛЕИДО КАВЕР е совршено прилагоден на формата
на профилот и цврсто е поврзан со него. Површината на фасадниот капак
може да се лакира, обложува со прав или елоксира и истовремено да е
робусна и отпорна на временски влијанија.

КАЛЕИДО ВУДЕК
Мамливо вистински: уверлив изглед и чувство на вистинско дрво со мат
завршна обработка и особено длабоко обликување за уште поголема близина
до реалноста. На тој начин, прозорците од ПВЦ едвај може да се разликуваат
од прозорците од дрво – вклучително минималниот трошок за нега и
максималната издржливост.

КАЛЕИДО ФОИЛ
Докажана стандардна постапка со двослојна ПВЦ-фолија: основната фолија
ја обезбедува саканата боја, транспарентниот горен слој штити од
избледување и други влијанија од околината. Декорите за каширање на
РЕХАУ се изведуваат во специфична постапка, со помош на машини со
високи перформанси, нанесувајќи се нежно врз профилот на прозорецот.
На тој начин, цврсто и долгорочно се поврзани со профилот.

КАЛЕИДО ПЕИНТ
Неограничени можности: благородниот лак се нанесува во повеќе слоеви, по
избор со сјајна или мат завршна обработка во речиси сите RAL-бои. Боите за
текстура се грижат за посебните оптички ефекти.

РЕХАУ поставува пресвртници во
лакирањето
Профитирајте од највисокото ниво на
експертиза за лакирање преку
долгогодишно искуство во
автомобилската индустрија, каде
РЕХАУ лакира делови од возила во
повеќе од 500 бои.

Голем избор на бои
Сите програми за
површини нудат голем
избор на бои. Соодветни
прегледи ќе најдете на
нашата почетна страница
или кај специјализиран
трговец.

Висококвалитетна техника, идеални резултати

Сите материјали и
површини подлежат на
најстроги стандарди за
квалитет. Прецизните
анализи и долгорочните
тестови под најголеми
оптоварувања
осигуруваат уживање во
Вашите РЕХАУ прозорци
за долго време.

Антрацит
RAL 7016

Кафена
слична на RAL 8019

Бела
RAL 9016

Карамел
слична на RAL 8001

Целосен изглед
Основните тела во боја се грижат за постојано
високиот квалитет на изгледот на Вашите прозорци.
Профилите се целосно обоени, со што се постигнува
исклучително хармоничен целосен изглед, особено
кога елементите на прозорецот се отворени. Зависно
од дизајнот и бојата на површината, основните тела се
употребуваат во антрацит, кафена, бела или карамел боја.
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Паметни додатоци
Сега знаете дека нашите прозорци изгледаат
добро. Но, покрај надворешните вредности, тие
постигнуваат резултат и со многу други
карактеристики што Вашите прозорци навистина
ги прават прозорци за современиот живот.
Превентивна заштита од провала
Алармниот модул РЕХАУ СМАРТ ГАРД (REHAU Smart Guard),
интегриран во рамката, ги препознава провалниците и активно ги
одвраќа пред да може да настане штета. Во итен случај, преку
радио се активира главниот аларм. Опционално, системот може
да биде вклучен во тн. паметен дом (smart home) во
индивидуалните програми за аларм.

Паметно проветрување
ГЕНЕО Смарт ИНОВЕНТ: Прозорци
што проветруваат додека се
затворени. Целосно интегрираниот
систем се грижи за клима со чувство
на благосостојба со здрав воздух,
поголем мир и безбедност.
Во комбинација со Вашата централа
на Паметниот дом, како и сензорите,
ГЕНЕО Смарт ИНОВЕНТ проветрува
целосно автоматски 24 часа.

Паметни додатоци

Сертифицирана заштита од пад
Францускиот стаклен балкон
SKYFORCE за прозорци и врати на
ниво на подот е решението што ја
обединува сертифицираната
безбедност но и со соодветна оптика.
Притоа, тој ги поддржува јасните
линии на модерните фасади и може
да се зацврсти без видливи шрафови.
Согласно принципот на КАЛЕИДО
КОЛОР, SKYFORCE секако е достапен
со бројни површини со елоксирање и
обложување.

Пристап без бариери
Со подниот праг од 0 mm РАУЦЕРО, премините
помеѓу внатрешноста и надворешноста се
обликуваат едноставно без бариери. Системски
интегрираното одводнување, како и зголемената
леснотија на чистењето, исто толку се уверливи како
и атрактивната, дискретна оптика.

Елегантни прозорски рачки
Едноставниот изглед на прозорските рачки LINEA е
во идеална хармонија со јасните линии на
модерните прозорци. Достапни се рачки во
различни бои за елоксирање и RAL-бои – исто така
и со шмирглани површини. За дополнителна
безбедност кај прозорецот се грижи интегрираната
Secustik®-техника со патентиран механизам за
заклучување што го отежнува неовластеното
поместување на оковот на прозорецот однадвор.
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Сметајте на
разновидни можности.
Ново откривање на
прозорците. За
современиот живот.

Разновидни можности
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Правото на технички измени е задржано.

Овде ќе профитирате од повеќе од 400 дизајнерски можности со КАЛЕИДО
КОЛОР:

Ве молиме земете ги во предвид соодветните технички
информации за производите, кои се достапни на
www.rehau.mk
Понатамошни информации на
www.rehau.mk/prozorski-dizajn
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