Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe
w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia,
przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową,
powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także
zapisywania danych w formie elektronicznej są zastrzeżone.
Nasze doradztwo w zakresie zastosowania - zarówno w formie
ustnej, jak i pisemnej - oparte jest na wieloletnim doświadczeniu
i wypracowanych standardach i udzielane jest zgodnie z najlepszą
wiedzą. Zakres zastosowania produktów REHAU jest ostatecznie
i wyczerpująco opisany w informacji technicznej o danym produkcie.
Obowiązująca aktualna wersja dostępna jest w internecie na
stronie www.rehau.com/TI. Zastosowanie, przeznaczenie i prze-

twarzanie naszych produktów wykracza poza nasze możliwości
kontroli i tym samym pozostaje wyłącznie w zakresie odpowiedzialności danego odbiorcy/użytkownika/przetwórcy. Jeżeli jednak
dojdzie do odpowiedzialności cywilnej, to podlega ona wyłącznie
naszym warunkom dostawy i płatności, które są dostępne na
stronie www.rehau.com/conditions,
o ile nie było innych ustaleń pisemnych z REHAU. Dotyczy to
również ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi, przy czym
rękojmia odnosi się do niezmiennej jakości naszych produktów
zgodnie z naszą specyfikacją. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
technicznych.
www.rehau.pl
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Żaluzje ze szkła
polimerowego
Przestrzeń do przechowywania i fronty meblowe
w jednej linii wzorniczej – RAUVOLET crystal-line
www.rehau.pl

Duża przestrzeń do
przechowywania.
Atrakcyjny efekt wizualny.
Nowoczesny styl.
RAUVOLET crystal-line
spełnia wszystkie te
kryteria – i wiele innych.
Łącząc zalety szkła z
właściwościami polimerów,
stworzyliśmy materiał
lżejszy i bardziej odporny
na pęknięcia niż szkło.
Jednocześnie żaluzja
wyróżnia się atrakcyjnym
wzornictwem i tworzy
ciekawy efekt wizualny.
Takie atrakcyjne połączenie sprawdzi się
doskonale w aranżacji nowoczesnych
kuchni, salonów czy nawet sklepów.
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Żaluzja ze szkła
polimerowego
Rozwiązanie na każdy gust: w przypadku RAUVOLET crystal-line
jednolity front łączy się z systemem prowadnic w atrakcyjnym
metalowym kolorze. Natomiast RAUVOLET crystal-line complete
oznacza zastosowanie RAUVISIO crystal również w systemie
prowadnic i listwie maskującej – bez niepożądanej zmiany materiału
i kolorystyki. Solidny duet, który sprawdzi się w każdym projekcie.

Zalety produktu
Wygląd, jakość, komfort – wszystkie te cechy łączy w sobie
RAUVOLET crystal-line. Profile o szerokości 50 mm tworzą
harmonijny, płaski front, cechujący się w codziennym użytkowaniu dużą odpornością na zarysowania i pęknięcia. Ponadto
żaluzje charakteryzują doskonałymi właściwościami bieżnymi,
co zapewnia komfortową obsługę.

RAUVOLET crystal-line

Kolekcja wzornicza
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Przemyślane, kompleksowe wzonictwo REHAU umożliwia stworzenie frontu meblowego jakby wyciętego z jednej bryły. Fronty
kuchenne, obrzeża i żaluzje można łączyć w spójną całość, zarówno
w wersji matowej, jak i wysokopołyskowej. Taka linia wzornicza
zapewnia większą swobodę w każdym projekcie. Nie tylko w kuchni,
lecz we wszystkich obszarach aranżacji wnętrz.

RAUVOLET crystal-line complete

Oferta
Kolory dostępne w magazynie:

Bianco

Magnolia

Titanio

Piano

System kasetowy C3
Grubość płyty

600x1000
16 mm

600x1500
16 mm

900x1000
16 mm

900x1500
16 mm

600x1000
19 mm

600x1500
19 mm

900x1000
19 mm

900x1500
19 mm

Bianco wysoki połysk

17071731101

17071741101

17071751101

17071761101

17071771101

17071781101

17071791101

17071811101

Magnolia wysoki
połysk

17071731103

17071741103

17071751103

17071761103

17071771103

17071781103

17071791103

17071811103

Piano wysoki połysk

17071731114

17071741114

17071751114

17071761114

17071771114

17071781114

17071791114

17071811114

Bianco mat

17071731001

17071741001

17071751001

17071761001

17071771001

17071781001

17071791001

17071811001

Magnolia mat

17071731003

17071741003

17071751003

17071761003

17071771003

17071781003

17071791003

17071811003

Piano mat

17071731014

17071741014

17071751014

17071761014

17071771014

17071781014

17071791014

17071811014

Titanio matt*

17071731016

17071741016

17071751016

17071761016

17071771016

17071781016

17071791016

17071811016

600x1500
19 mm

900x1000
19 mm

900x1500
19 mm

* Wydłużony czas realizacji zamówienia

Zestaw akcesoriów (w tym uchwyt)
600x1000
16 mm

Grubość płyty

600x1500
16 mm

900x1000
16 mm

900x1500
16 mm

600x1000
19 mm

aluminium

17071821001

17071831001

17071841001

17071851001

17071911001

17071921001

17071931001

17071941001

stal nierdzewna

17071821002

17071831002

17071841002

17071851002

17071911002

17071921002

17071931002

17071941002

czarny onyx

17071821006

17071831006

17071841006

17071851006

17071911006

17071921006

17071931006

17071941006

Zestaw akcesoriów crystal complete (bez uchwytu)
600x1500
16 mm

900x1000
16 mm

900x1500
16 mm

600x1000
19 mm

600x1500
19 mm

900x1000
19 mm

900x1500
19 mm

Bianco wysoki połysk 17082751101

17082761101

17082771101

17082781101

17082821101

17082831101

17082841101

17082851101

Magnolia wysoki
połysk

17082761103

17082771103

17082781103

17082821103

17082831103

17082841103

17082851103

Grubość płyty

600x1000
16 mm

17082751103

Piano wysoki połysk

17082751114

17082761114

17082771114

17082781114

17082821114

17082831114

17082841114

17082851114

Bianco mat

17082751001

17082761001

17082771001

17082781001

17082821001

17082831001

17082841001

17082851001

Magnolia mat

17082751003

17082761003

17082771003

17082781003

17082821003

17082831003

17082841003 17082851003

Piano mat

17082751014

17082761014

17082771014

17082781014

17082821014

17082831014

17082841014

17082851014

Titanio matt

17082751016

17082761016

17082771016

17082781016

17082821016

17082831016

17082841016

17082851016

Pojedynczy uchwyt dodatkowo do zestawu akcesoriów crystal complete
Szerokość 600 mm

Szerokość 900 mm

aluminium

17082971001

17082981001

stal nierdzewna

17082971002

17082981002

czarny onyx

17082971006

17082981006

