Nepieciešama papildus informācija?
Ja mēs esam izraisījuši jūsu interesi un jums ir papildu
jautājumi, lūdzu, nosūtiet savu pieprasījumu uz e-pastu:
riga@rehau.com

Projektēšana atbilstoši laikam
Pateicoties mūsu izstrādājumiem no noble matt kolekcijas,
jūs varat piedāvāt saviem klientiem pievilcīgus risinājumus,
kas palīdzēs īstenot pat visprasīgākos projektus.

Mūžības sajūta
katrā mirklī.
REHAU noble matt kolekcija ienes
greznības sajūtu ikdienas dzīvē.
Tā ir unikāla taustes pieredze, plašs
krāsu klāsts visiem projekta elementiem
un ārkārtīgi ērta kopšana.
REHAU noble matt. The touch of beauty.
www.rehau.lv

Patīkama pieskāriena pieredze bez pirkstu nospiedumiem
Jūsu mēbeles sniegs ne tikai patīkamu pieskāriena pieredzi.
Soft Touch virsma ir īpaši izturīga pret skrāpējumiem,
un anti-fingerprint tehnoloģija to aizsargā no traipiem.

Iespējamas tehniskas izmaiņas.
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Lūdzu ievērojiet aktuālo tehnisko informāciju,
ko atradīsiet www.rehau.com/ti.
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Noble matt
RAUVISIO noir™
Noble matt kolekcijas pamatā ir jaunā
noir sērija. Tieši tā iemieso visas vizuālās
un tehniskās priekšrocības.
RAUVISIO brilliant noble matt
Izmantojot mūsu RAUVISIO brilliant
kolekcijas paplašinājumu, matētas
virsmas ir iespējams izmantot vertikāli,
pat cenu orientētos risinājumos.
RAUVOLET noble matt
Mūsu RAUVOLET mēbeļu žalūzijas ļauj
efektīvi izmantot telpu, nemazinot dizaina
vērtību. Četras pieejamās krāsas ir ideāli
piemērotas RAUVISIO brilliant noble mat
matētajām fasādēm.

Skaistums
skatītāja
rokās.
Matēts izskats ir viena no pašreizējām dizaina tendencēm.
Tas galvenokārt pārsteidz ar diskrēto eleganci. Šādas virsmas
piešķir interjeram greznu raksturu. Pateicoties REHAU
noble matt kolekcijai, luksusa klases dizains ienāk ikdienā
vēl nebijušā mērogā. Šim nolūkam mēs izmantojam inovatīvas
tehnoloģijas un sistēmu risinājumu piegādātāja mūsu
daudzu gadu pieredzi.

RAUKANTEX noble matt
Īpaši RAUKANTEX pro bezšuvju apmales
ar matētu apdari gadījumā tiek radīts vēl
harmoniskāks priekšstats par vienmērīgu
savienojumu starp virsmu un apmali.

Saskaņota integritāte
Noble matt kolekcijā mēs apvienojām visus galvenos
mēbeļu izstrādājumus vienā unificētā integritātē.
Rezultātā iegūtās projekta iespējas spēj apmierināt pat
visekskluzīvākās prasības. Ideāli saskaņoti aprīkojuma
elementi rada daudz augstākas kvalitātes iespaidu.

