Więcej informacji?
Jeśli wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie i masz dodatkowe pytania, prześlij zapytanie pocztą elektroniczną
bezpośrednio na adres:
przemysl@rehau.com

Projektowanie z duchem czasu
Dzięki naszym produktom z kolekcji noble matt możesz
oferować swoim klientom atrakcyjne rozwiązania, które
pomogą zrealizować nawet najbardziej wymagające
projekty.

Wrażenie
ponadczasowości
w każdym
momencie.
Kolekcja noble matt firmy REHAU wnosi
do codziennego życia poczucie luksusu.
To unikalne wrażenia dotykowe, bogaty
wybór kolorów dla wszystkich elementów
projektu i wyjątkowa łatwość pielęgnacji.
REHAU noble matt. The touch of beauty.
www.rehau.pl

Przyjemne wrażenia dotykowe bez śladów palców
Twoje meble zapewnią więcej niż tylko przyjemne
wrażenia dotykowe. Powierzchnia Soft Touch jest
wyjątkowo odporna na zarysowania, a technologia
anti-fingerprint chroni ją przed nieestetycznymi
plamami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Należy przestrzegać odpowiednich informacji
technicznych o produkcie, dostępnych na stronie
www.rehau.com/ti.
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Noble matt
RAUVISIO noir™
Podstawę kolekcji noble matt stanowi
nowa seria noir. To ona jest ucieleśnieniem
wszystkich wizualnych i technicznych zalet.
RAUVISIO brilliant noble matt
Dzięki rozszerzeniu naszej kolekcji RAUVISIO
brilliant istnieje możliwość stosowania
matowych powierzchni w pionie, nawet
w przypadku rozwiązań zorientowanych
na cenę.
RAUVOLET noble matt
Nasze żaluzje meblowe RAUVOLET pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni,
bez uszczerbku dla walorów wzorniczych.
Cztery dostępne kolory pasują idealnie do
RAUVISIO brilliant noble matt, matowych
frontów.

Piękno
w rękach
oglądającego.
Matowy wygląd to jeden z obowiązujących obecnie
trendów wzorniczych. Zachwyca przede wszystkim swoją
dyskretną elegancją. Takie powierzchnie nadają wnętrzu
luksusowy charakter. Dzięki kolekcji noble matt firmy
REHAU wzornictwo klasy luksusowej gości w codziennym
życiu na niespotykaną dotychczas skalę. W tym celu
wykorzystujemy innowacyjne technologie i nasze wieloletnie doświadczenie dostawcy rozwiązań systemowych.

RAUKANTEX noble matt
Szczególnie w przypadku obrzeża bezspoinowego RAUKANTEX pro z matowym
wykończeniem powstaje jeszcze bardziej
harmonijne wrażenie płynnego połączenia
powierzchni i obrzeża.

Spójna całość
W kolekcji noble matt połączyliśmy wszystkie podstawowe produkty meblarskie w jedną spójną wzorniczo
całość. Powstałe w ten sposób możliwości projektowe są
w stanie zaspokoić nawet najbardziej ekskluzywne wymagania. Idealnie dopasowane elementy wyposażenia sprawiają wrażenie dużo wyższej jakości.

