КАЛЕИДО ФОИЛ
Стандардни декори од РЕХАУ
Профили за прозорци и врати.
Ново откривање на прозорците.
За современиот живот.
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Посебни акценти
со дрвени,
металик и декори
во боја
100 % РЕХАУ квалитет – вистинската одлука со сигурност
Новите прозорци и врати се иновација за иднината, а ние го
нудиме најдобриот квалитет. Притоа не игра никаква улога за која
боја ќе се одлучите: Сите фолии темелно се анализираат пред прва
употреба, се подложуваат на долготрајни тестови и на највисоки
оптоварувања. Откако ќе се потврдат сите тестови, тогаш
зборуваме за РЕХАУ квалитет.
КАЛЕИДО ФОИЛ – Највисок квалитет за Вашите желби
Со атрактивните декори на КАЛЕИДО ФОИЛ се прошируваат
можностите за изгледот на Вашите прозорци. И без оглед дали ги
сакате декорите внатре или надвор: долго ќе уживате во нив.

▪▪ Површина што е лесна за негување
▪▪ Иновативен дизајн и актуелни тренд бои
▪▪ Отпорен на временски услови и со постојаност на бојата
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 ВЦ-фолијата се изработува во два слоја:
П
Основната фолија останува во една боја или
се пресува, транспарентниот горен слој од
PMMA ги штити боите и декорите од
избледување поради УВ-зрачењето или од
други влијанија на временските услови.
 екорите за каширање на РЕХАУ се
Д
изведуваат со лепило и со специфична
постапка, со помош на машини со високи
перформанси нежно се нанесуваат врз
профилот на прозорецот.
На тој начин, цврсто и долгорочно сте
поврзани со профилот.
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Архитектонска разновидност
Кај РЕХАУ, покрај индивидуалниот дизајн на боите, исто така, има
неограничени можности за формите.

КАЛЕИДО ФОИЛ

Кафено со текстура
РЕХАУ 9631
Renolit 02.11.81.000101 - 116700

Златен даб со текстура
РЕХАУ 7512
Renolit 9.2178 001 - 116700
Continental F436-2076

Ливадски даб 2 со текстура
РЕХАУ 4914
Renolit 9.2052 089 - 116700
Continental F436-2077

Антрацит сива со текстура
РЕХАУ 4443
Renolit 02.11.71.000041 - 116700
Continental F436-5003AR
слична на RAL 7016

Темен даб 1 со текстура**
РЕХАУ 9638
Renolit 9.3149 008 -116700

Антрацит сива мазна
РЕХАУ 930L
Renolit 02.11.71.000041 - 808300
Continental F436-9003AR
слична на RAL 7016

Махагони со текстура
РЕХАУ 9632
Renolit 9.2065 021 - 116700

Алукс DB 703*
РЕХАУ 1642L
Continental F436-1014A

Од технички причини,
прикажаните бои може да се
разликуваат од оригиналните
бои на фолијата.
Во посебни случаи, поради
зголемените трошоци за
производство, можно е
отстапување во роковите за
испорака.
* Достапно е само
еднострано каширање како
стандард
** О
 д 01.01.2020
нестандарден декор
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Правото на технички измени е задржано.

Сакате да дознаете повеќе за РЕХАУ прозорците?
Вашиот специјалист за прозорци ќе Ве советува со задоволство!

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