ГЕНЕО

Прозорци за совршено домување
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Планот за домот никогаш
не треба да ја следи модата,
туку стилот на неговиот
сопственик.

«

›	ГЕНЕО: максимални можности за архитекти преку индивидуални
форми
›	Можат да се реализираат кружни, асиметрични и триаголни прозорци,
како и конструкции со пречки, кои се за првпат целосно армирани
›	Завршна површина со висока дефиниција (HDF) за исклучително
благороден изглед
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КРЕАТИВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ

Слободен избор на форма, боја и големина
Дали припаѓате на оние луѓе чие барање не се исполнува со
совршена функционалност, туку започнува со неа? Кои не само
што бараат супериорен квалитет и брилијантен дизајн, туку
бараат и стил кој одговара целосно индивидуално и природно на
секоја личност?
Тогаш брзо ќе ви стане јасно што ги прави прозорците ГЕНЕО
толку привлечни за архитектите и градежниците. Тоа што кај
ГЕНЕО формата на прозорците не поставува никакви граници во
креативноста на архитектите.
ГЕНЕО е толку флексибилен што идеите се остваруваат без
проблем - од максимално широки површини на прозорци до
специјални форми, како што се агли, рабови или заоблувања.
ГЕНЕО ги остварува вашите желби и притоа функционира
совршено.
Исто така, при фарбањето ГЕНЕО ви дава целосна слобода:
Употребувајте повеќе од 40 фолии за каширање и над 170
RAL-бои за лакирање или обликувајте ги вашите прозорци со
алуминиумско лице точно според вашите замисли.
Најдобро е веднаш да ги испробате:
www.rehau.com.mk/geneo

Повеќе за техничките податоци за
нашите прозорци ГЕНЕО можете да
најдете
на стр. 13-16
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ДОБИВАТЕ ВАШ СОПСТВЕН СТИЛ
Ослободете ја вашата креативност

5

ЧИСТА РАДОСТ

Секој ден, за долго време

Совршено вклопениот профил од високотехнолошкиот материјал
РАУ-ФИПРО ги прави прозорците ГЕНЕО толку лесни и стабилни, што
речиси секогаш добро поминуваат без челична арматура.
Отворањето и затворањето се како детска игра. Глатките површини
со висока вредност го олеснуваат чистењето и се исклучително
отпорни на временски услови.
За добро да се чувствувате во домот, пресудна е точната
температура во просторијата. За тоа се грижи системот за греење
на површини РЕХАУ, со кој се управува преку собниот регулатор Неа.
А може тој и повеќе: Неа ќе ве освои со шампионскиот дизајн,
едноставната монтажа, лесното ракување, како и многуте удобни
функции. Во 2013 год. ја доби наградата Red Dot Design.
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Регулатор на температура НЕА (NEA)
од РЕХАУ
Управувајте едноставно и удобно со
температурата на просторијата со еден
мал уред .

ПОЛЕСЕН ЖИВОТ
Секој ден
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Добриот дом работи за
неговиот сопственик, а
не обратно.
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› ГЕНЕО намалува дел од вашите трошоци за греење
› Извонредни вредности на топлинска изолација со интегриран
термомодул
› Сертифициран и за пасивни домови
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МАКСИМАЛНО ЧУВСТВО НА УДОБНОСТ

Без топлински мостови, топлината останува во домот
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ОПТИМАЛНА ИЗОЛАЦИЈА
Заштедете до 76% енергија*

Дозволете си при штедење на енергија, за вас да работи револуционерен
високотехнолошки производ: РАУ-ФИПРО се вика тајната на одличната топлинска
изолација. Со исклучително стабилната фибер-армирана пластика, оваа класа на
материјали е позната по употребата во изградбата на авиони и тркачките спортови.
Рамките ГЕНЕО поминуваат во 90% од сите случаи без метална арматура. Воопшто не
може да се појават неповолни топлински мостови. И во комбинација со тројно изолирачко
стакло постигнувате идеални Uw-вредности до 0,60 W/m2K.
И со тоа варијантата на ГЕНЕО за пасивен дом е официјално сертифицирана од страна на
Институтот за пасивни домови. И нејзината KfW-дозвола е само чиста формалност.
* Намалување на загубата на енергија кај прозорците при замена на стари прозорци од пластика и дрво од 80-те
години (Uf = 1,9; Ug = 3,0) со прозорци од профили ГЕНЕО (Uf = 0,86; Ug = 0,5), големина на прозорци 123 x
148 cm
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»да трае.

Еден дом треба долго
Се
разбира, ако материјалот е
пред неговото време.

›Фибер-армираните пластики можат да се најдат кај модерните
авиони, тркачките коли и кај прозорците ГЕНЕО
›РАУ-ФИПРО овозможува максимална стабилност при многу мала
тежина
› Високотехнолошкиот материјал се грижи за лесно ракување и
совршена изолација
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ТУКА ИМА ПОВЕЌЕ ЗА ВНАТРЕ

Најмодерна технологија за оптимални вредности

Вкупна изолација на елементите од прозорецот = Uw-вредност
Стандард ГЕНЕО
Топлинска изолација на
рамки =
Uf = 0,98 W/m2K
psi-вредност (заптивка) =
0,04

ГЕНЕО Вкл. термомодули
Топлинска изолација на
рамки =
Uf = 0,86 W/m2K
psi-вредност (заптивка) =
0,04

ГЕНЕО сертифициран за
пасивен дом
Топлинска изолација на
рамки =
Uf = 0,79 W/m2K
psi-вредност (заптивка) =
0,03

0,9 W/m2K

1,0 W/m2K

0,98 W/m2K

0,94 W/m2K

0,8 W/m2K

0,96 W/m2K

0,92 W/m2K

0,87 W/m2K

0,7 W/m K

0,89 W/m K

0,85 W/m K

0,80 W/m2K

0,6 W/m2K

0,82 W/m2K

0,78 W/m2K

0,74 W/m2K

* Се однесува на портфолиото за
прозорци на РЕХАУ
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Lärmreduktion***

** Види стр. 11

Едноставна употреба, едноставно одржување.

Farben

2

Energieeinsparung**

fache

Топлинска изолација стакло =

Prozent

Едноставно штедење на енергија: со многу ниски U-вредности.*

Unzählige Formen

Погрижете се за мирот - веднаш.
Пркосете ѝ на бучавата - засекогаш, поради вашето здравје. Со ГЕНЕО и досегашните недостигнати вредности
во класата 5 за звучна заштита ја зголемувате вашата благосостојба.

Energieeinsparung**

fache

Новоразвиениот концепт за дихтување се грижи за оптимизиран притисок на затворање. Бидејќи ГЕНЕО по
правило не мора да биде зајакнат со челик, тежината на крилото е забележливо помала отколку кај другите
прозорци и ракувањето е значително полесно.

Prozent

Благодарение на HDF-површините со висока вредност, нечистотиите се отстрануваат брзо и едноставно со
вообичаено средство за чистење. За одржување, повеќе не е неопходно повремено да се нанесуваат неколку
капки масло на подвижните фитинзи и силиконско пенкало за повремена нега на дихтунзите.

Farben

Lärmreduktion***

Unzählige Formen
*** Основа за пресметката: Зголемување на бучавата за 10 dB = удвојување на субјективно одредената јачина на звук (LfU). ГЕНЕО ја намалува
бучавата за 47 dB.

13

РАУ-ФИПРО: ВРВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Материјали со фибер влакна ги прават прозорците полесни.
За големи површини на прозорци и модерен дизајн се потребни материјали кои се истовремено лесни и стабилни. Донесете висока
технологија од изградбата на авиони во домот! РАУ-ФИПРО е софистицирана фибер-армирана пластика. Се состои од две различни
компоненти:
материјалот на основата и армираниот фибер-материјал. Заемното дејство на двата излезни производи неизмерно ги подобрува
целокупните карактеристики на новиот материјал. РАУ-ФИПРО бележи највисока стабилност, и тоа неверојатно им олеснува на

Фибер-армирана мала тежина.
Високотехнолошкиот материјал РАУ-ФИПРО ги прави профилите
неверојатно стабилни, без опасна прекумерна тежина. Бидејќи кај 90% од
примените, ГЕНЕО се користи без дополнителни зајакнувања од челик. И со
тоа прозорците не само што остануваат удобно лесни, се елиминираат
штетните топлински мостови, се одржуваат најдобрите вредности за
топлинска изолација, дури и кај многу големите крила на прозорци.

Со супер дихтување, лесно за отворање.
Три периметарски нивоа за дихтување ги подобруваат карактеристиките на
изолацијата. Високоеластичниот материјал, издржлив на постојано
оптоварување, гарантира долг животен век. Новиот концепт на дихтување
истовремено се грижи за оптимизиран притисок на затворање. Така,
потребната сила при отворање и затворање на прозорецот значително се
намалува.

Флексибилен по план.
Профилите ГЕНЕО располагаат со флексибилно применливи функционални
комори, со кои прозорците може да се оптимизираат за одредена намена.
За карактеристики на изолација на ниво на пасивен дом, на пример, се
користат термомодулите.

Внатре техника, надвор дизајн.
Над фибер-армираната основна структура од РАУ-ФИПРО се наоѓа
благородната HDF-површина (завршна површина со висока дефиниција).
Таа е екстремно глатка, отпорна на нечистотија, лесна за чистење и нуди
висококвалитетен изглед.
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Бидејќи и прозорците имаат
крила, изградбата на авиони е
мојата инспирација.

«
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Висока сигурност без компромиси.
Без заштита.
Брзо пробиено

Подобрена заштита кај
едноставни алати

Едноставна заштита

00:30 мин.

01:00 мин.

Подобрена заштита кај
тешки алати

03:00 мин.

05:00 мин.

ГЕНЕО ја достигнува класата на отпор RC 2 самостојно, без дополнително зајакнување од челик, благодарение на стабилната
фибер-армирана пластика РАУ-ФИПРО . И тоа при целосна топлинска изолација. По желба, можна е дополнителна надградба.

Уживајте во креативната слобода: со безброј бои и форми
•	Многу архитектонски слободи преку индивидуални форми, на
пр. кружни, триаголни и асиметрични прозорци, како и
конструкции со пречки, за првпат можат да се реализираат
целосно армирани

•	Дополнителни можности при обликувањето со закосени крила
и заоблувања

Prozent

•	Многу варијанти за дизајн со брилијантни бои со помош на
украсни фолии, лакирање или алуминиумско лице

•	Косина од 20° и надворешни радиуси од 5 mm за елегантен
изглед

Дрво
Сиера

Винчестер XA

Светол даб 1

Златен брег

Орегон

Темен даб 1

Махагони

Цвет од цреша

Рустикална цреша

Макор

Мека цреша

Ливадски даб
Lärmreduktion***

Alux DB 703

Alux антрацит

Брусен алуминиум

Farben

fache

Златен даб

Energieeinsparung**

Unzählige Formen
www.rehau.com/de-de/private-bauherren
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Просториите во еден дом не
се мерат само во квадратни
метри, туку и во големина на
прозорците.

«

›	Големи елементи со тенки профили за оптимизирано светлосно и
сончево зрачење, како и модерна архитектура
›	Можност за функционални елементи во висина на катот
› Длабочина на елементот: 86 mm
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СЛОБОДАТА Е ПРЕЦИЗНА РАБОТА
На тоа нешто му е потребна таа големина

Таму каде што другите ги достигаат нивните граници, ГЕНЕО
отвора нови патишта. Поради големата стабилност на РАУФИПРО, првиот фибер-армиран материјал во областа на
прозорците, прозорските површини можат подарежливо да се
планираат и реализираат. Тенките профили дозволуваат поголем
20

видик и ја зголемуваат вашата панорамска површина. Со
системите за лизгачки врати или паралелните системи за врати
со лизгање и накосување на ГЕНЕО, кои заштедуваат простор,
паѓачкото светло ги прави вашите простории посветли и прави
домашната атмосфера да изгледа уште поголема.
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Домот му нуди на човекот
заштита, дури и од
несакана бучава
.

«

› Поставува нови стандарди кај звучната изолација
› Не е потребно зајакнување од челик
› Го штити вашето здравје, бидејќи бучавата разболува
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Подови за тераси РЕЛАЦО
Природниот изглед од дрво со
предностите на модерни
синтетички материјали. Лесно
за одржување WPC решение за
софистицираните.

ВАШЕТО ЛИЧНО АКУСТИЧНО ЗАСОЛНИШТЕ
Планирајте дом во кој бучавата останува надвор
Направете го вашиот дом заштитен животен простор, во кој можете
целосно да се опуштите од стресот на секојдневието. Со ГЕНЕО
можете да ја планирате вашата лична звучна заштита, така што
цело време ќе биде задоволена вашата индивидуална и природна
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потреба за мир. Кога живеете на многу прометна улица во
близина на аеродром или железница или едноставно имате
некое хоби проследено со многу бучава, ГЕНЕО сигурно ќе ја
сопре несаканата бучава.

ТЕХНИКАТА ЈА ПОБЕДУВА БУЧАВАТА
Ќе бидете мирни.

Благодарение на тројното стакло и профилите од РАУ-ФИПРО,
ГЕНЕО ги достигнува тековните оптимални вредности на РЕХАУ во
рамки на Класата 5* за звучна заштита. И така, од еден авион кој
полетува, не останува ништо повеќе од шепот. Прашајте во вашата
специјализирана компанија за прозорци.
* Препорачана вредност за звучна изолација на прозорец (45–49 dB), стакло 50 dB,
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УБАВОТО ТРЕБА ДА СЕ ЗАШТИТИ

Осигурете го вашиот имот целосно индивидуално
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ЗАШТИТА ОД ПРОВАЛИ
до класа на отпор RC 3

РЕХАУ
Собен регулатор
Неа Смарт
За регулација на
температурата – целосно
и во секое време со

Истражувањата покажуваат дека: ништо не го обесхрабрува
провалникот толку многу како губење време при провалување низ
прозорци. Додека прозорците без заштита од провала се отворат
за секунди, стабилната изведба на ГЕНЕО со најмодерна заштита
од провала ви подарува вредни минути. Дури и без дополнителен
челик, РАУ-ФИПРО е толку јак, што сите прозорци ГЕНЕО го
поминаа тестот за класа на отпор RC 2 на „ift Rosenheim“.
Со помош на специјалните делови за заклучување и
дополнителните мерки за безбедност, заштитата од провала
може да се утврди посебно за секој прозорец од системот ГЕНЕО,
во зависност од тоа каков тип на заштита сакате. Кога е потребно
и според желба, без проблем може да се имплементираат
условите на класата за отпор RC 3 преку соодветни дополнителни
мерки. Можете да добиете професионално советување во вашата
специјализирана продавница за прозорци и во вашата полициска
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Заинтересирани сте за ГЕНЕО? Со задоволство ќе ве посоветуваме!

© РЕХАУ Дооел
Борис Трајковски 7 бб
1000 Скопје
Техничките измени се задржани
980720 04.2015
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