Dritare dhe dyer
për çdo shtëpi
EURO-DESIGN: Sistemi për ndriçimin,
ngrohtësinë, sigurinë dhe shumë përparësi të
tjera. Cilësi e qëndrueshme për të gjitha kërkesat.
Dimensioni i ri i dritareve. Për jetën e sotme.
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Perspektiva të mëdha –
dizajn i shkëlqyer
Zemrat e dashamirëve të dizajnit
rrahin më shpejt falë ndërtimit
veçanërisht minimal të profilit
të dritares. Kjo do të thotë se në
ambientet tuaja të brendshme
do të hyjnë më shumë rreze dielli,
çka do të ketë një efekt pozitiv
në mirëqenien tuaj. Shtëpia juaj
do të kthehet në një vend ku
gëlon gjallëria.
REHAU i ka vendosur qëllim vetes për të zhvilluar
dritare që janë po aq moderne sa edhe jetët tuaja.
Dritare me avantazhet e teknologjisë moderne dhe një
gamë të gjerë opsionesh dizajni. Dritare që lënë
mbresa me cilësinë e tyre dhe janë të qëndrueshme.

Dritë

deri në

15 %
më shumë
se me dritaret e
zakonshme
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Izolim termik për një klimë
më të përshtatshme për ju
Falë një thellësie prej 70 mm dhe dy niveleve të
mbylljes, shtëpia juaj qëndron mrekullisht e ngrohtë.
Edhe nëse jashtë ka stuhi apo bie borë, kjo nuk
ndikon në faturën e ngrohjes.

Ngrohtësi

Ngrohtësia
qëndron në
dhomë

Humbja
e energjisë

Humbje e ulët energjie
Me një vlerë Uwderi në 0,76 W/(m²K) për dritaret
standarde (123 x 148 cm) dhe 0,68 W/(m²K) për
madhësitë maksimale të profileve (130 x 245 cm)
EURO-DESIGN garanton një nivel të lartë të rehatisë
së jetës përmes izolimit termik të optimizuar.
Për pasojë, më pak humbje energjie përkthehet
në më shumë kursim.

Ideal për rinovimin e ndërtesave të vjetra
Dritaret janë një nga pikat më të dobëta për sa i
përket efikasitetit të energjisë në ndërtesat e vjetra.
Sistemet e dritareve EURO-DESIGN janë zgjidhja e
përsosur për rinovimin e ndërtesave të vjetra, sepse
falë një trashësie prej 70 mm dhe mbylljeve të optimizuara, ato mbajnë të ftohtin, rrymat e ajrit dhe
lagështinë jashtë. Në këtë mënyrë, nxehtësia qëndron
brenda mureve të shtëpisë dhe nuk humbet.
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Thjeshtë më
shumë forcë
rezistuese
Ndjehuni të sigurt dhe
të ngushëlluar. Me bazën
e qëndrueshme të sistemeve
të dritareve EURO-DESIGN jeni
të mbrojtur gjatë gjithë kohës.
Plusi në siguri
Në varësi të kërkesave, sistemet e dritareve EURO-DESIGN janë të disponueshme në klasa të ndryshme rezistence të mbrojtjes ndaj hajdutëve.
Pjesë të veçanta mbylljeje dhe komponentë të tjerë sigurie kujdesen që
të mund ta përcaktoni individualisht rezistencën ndaj vjedhjeve për çdo
dritare. Që të ndiheni të sigurt dhe të jeni të qetë kur të udhëtoni.
Dritaret me klasë rezistence RC 1 kanë një nivel të ulët mbrojtjeje ndaj
vjedhjeve dhe për këtë arsye mund të hapen në një kohë relativisht të
shkurtër. Dritaret me klasë më të lartë rezistence, gjithsesi duan më
shumë kohë për t’u hapur dhe mbi të gjitha, për ti hapur duhen mjete të
rënda. Me dritaret EURO-DESIGN jeni të sigurt me klasën e rezistencës RC 3.

Fakte rreth vjedhjeve në ditët e sotme

4 Min.
Në Gjermani, çdo 4 minuta
ndodh një tentativë për
vjedhje. Ndryshe nga
pritshmëritë, shumica e tyre
ndodhin gjatë ditës dhe jo
gjatë natës.

80 %
Në 80% të rasteve, tentativat për vjedhje në
shtëpitë individuale ndodhin përmes dritareve -nga dritarja e bodrumit në dritaren e
ballkonit. Një profesionisti nuk i duhen më
shumë se pak sekonda për të hapur me levë
një dritare standarde me siguri të ulët.

Burimi: Statistikat policore të krimit 2019, rrjeti "I sigurt në shtëpi"

45 %
Në 45 % të rasteve kjo hyrje me forcë
mbetet në tentativë - por shpesh
shkakton dëme masive. Ndryshimi i
dritareve dhe dyerve pas kësaj jo vetëm
që merr shumë kohë, por është edhe e
kushtueshme.

Siguri

Deri në

klasën e
rezistencës
RC 3

Pa
mbrojtje

30
sek
RC 1

5
min

1
min

RC 3

RC 2

3
min

EURODESIGN

Mbrojtje nga vjedhjet
Moduli i alarmit REHAU Smart Guard, i cili mund të
integrohet brenda kornizës, identifikon hajdutët dhe nuk
i lejon ata të futen brenda, përpara se të shkaktohet
ndonjë dëm. Në rast urgjence, alarmi kryesor aktivizohet
përmes radios. Mund të zgjerohet me lidhje opsionale
të Smart Home për programe individuale alarmi.
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Dhurojini vetes qetësi
Relaksohuni kur të dëshironi.
Me sistemet e dritareve
EURO-DESIGN thjesht i lini
zhurmat e bezdisshme jashtë.

Izolimi i zërit brenda dhe jashtë
Montojini në të katër faqet e murit. Ose fikini. Pavarësisht nëse
ka zhurmë jashtë apo brenda – Ju qëndroni plotësisht të relaksuar.
Kjo, për arsye se izolimi i shkëlqyer ju pengon të shqetësoheni nga
zhurma jashtë dhe siguron që në ambientet përreth të mos depërtojë
zhurma as kur bëhet më e fortë.

- 22,6 x

Ndjehuni rehat gjatë gjithë kohës
Vulat e optimizuara sigurojnë
gjithashtu një presion të përsosur
mbylljeje kur hapni dhe mbyllni
dritaren.

Mbrojtjen nga zhurmat

deri në

45 dB
më pak
zhurmë
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Ngjyrat dhe
format sipas
shijeve tuaja
Me KALEIDO COLOR
mund të përmbushni
pothuajse të gjitha
dëshirat tuaja të dizajnit.
Frymëzohuni dhe ndriçoni
shtëpinë tuaj me drita të reja.

Mundësi pothuajse të pakufishme
Kur dizajnoni dritaret mund të zbatoni tendencat aktuale
të dizajnit dhe stilet e përjetshme për shtëpinë tuaj në një
mënyrë të thjeshtë dhe të pa komplikuar. Dhe madje
pamja e jashtme dhe e brendshme mund të kombinohen
me fleksibilitet.

Mundësi të shumta
Bota e ngjyrave KALEIDO COLOR ofron dizajn me lyerje
(KALEIDO PAINT), punime laminati (KALEIDO FOIL),
veshje alumini (KALEIDO COVER) dhe sipërfaqe të
veçanta për një iluzion të pamjes së drurit të vërtetë
(KALEIDO WOODEC).

Dritare individuale për shtëpinë tuaj
Të lyera me llak, të laminuara ose me veshje alumini. Opsionet
e ndryshme të dizajnit ju ftojnë të shpalosni krijimtarinë tuaj.
Gjithashtu, mund të zgjidhni ndërmjet bojërave me teksturë
dhe atyre me pamje mat.
Sido që të zgjidhni, të jeni të sigurt se dritaret tuaja edhe pas
shumë vitesh do të duken si ditën e parë. Sepse bojërat dhe
dekoret tona janë rezistence ndaj ngjyrave dhe motit.

Ngjyra dhe forma

Mbi 400
mundësi
dizajni

Pamja tërësore
Profilet kryesore të lyera sigurojnë përherë një pamje
me cilësi të lartë të dritareve tuaja, madje edhe kur
janë të hapura.

Forma pa aq të ndryshme sa dhe shtëpia juaj
Sa i përket varianteve të formave, EURO-DESIGN ju
jep shumë mundësi. Të mëdha, të vogla, këndore ose
të rrumbullakëta - krijoni pamje mbresëlënëse me
profilet e dritareve dhe krijoni një ambient që ju përshtatet tërësisht.
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Mirëmbajtje
brilante dhe
komode
Formula High Definition
Finishing (HDF) e mbulon
sipërfaqen dhe garanton një
shkëlqim të pakrahasueshëm.
Jo vetëm që dritaret tuaja do
të qëndrojnë të pastra më
gjatë, por edhe do të janë më
të lehta për t'u larë.

Sipërfaqe
pa HDF

Sipërfaqja
me HDF

Sipërfaqe kundër papastërtive
Në strukturat më të ashpra papastërtitë mund të ngjiten më lehtë në
sipërfaqe normale dhe nëpër ullukë dhe për këtë arsye mezi hiqen.
Teknologjia High Definition Finishing (HDF) ju fal sipërfaqe mjaft të
lëmuara, ku papastërtitë vështirë se mbeten.

Pastërti

Sipërfaqe
HDF - e
lehtë për t’u
pastruar
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Qëndrueshmëri
maksimale aktive
Si një sipërmarrje aktive në nivel global, REHAU
mban një përgjegjësi të veçantë për njerëzit dhe
mjedisin. Në këtë mënyrë, ne optimizojmë
vazhdimisht përdorimin e burimeve tona dhe
efiçencën e energjisë në fabrikat dhe produktet
tona. Profilet e dritares REHAU me etiketën e
produktit EcoPuls tashmë përmbajnë 40% deri
në 75% material të riciklueshëm dhe përfaqësojnë një gjurmë pozitive ekologjike.

Në REHAU, ne kujdesemi vetë për të gjithë procesin e riciklimit në tregun e dritareve kjo gjë është unike.

Dri
ta

Ne i marrim

a
vjetr

Vetëm kjo bën të mundur që REHAU të reduktojë deri në 97 000 tonë
CO2 në vit. Kjo përkthehet në kursimin e përafërsisht 7,8 milionë dhe
një sipërfaqe përafërsisht sa 137 000 fusha futbolli.

ht
ps
a
r
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Materiale plastike të riciklueshme
Kështu, dritaret e vjetra kthehen sërish me sisteme dritaresh të reja
dhe të qëndrueshme, me cilësi të njëjtë si dritaret REHAU të përbëra
nga materiali i parë. Materiali pastrohet, copëtohet, ndahet dhe rafinohet. Riciklimi që rezulton në fund ripërdoret në strukturën e brendshme të profileve të dritares së re.

mb

Qëndrueshmëri

Dhe

i ricikloj m

ë

Qëndrueshmëri e shkëlqyer
Të gjitha dritaret evropiane REHAU janë të certifikuara
me konfirmimin VinylPlus për prodhimin e dritareve të
qëndrueshme. Gjetja, përpunimi dhe riciklimi i lëndëve të
para: Këto lëndë të para plotësojnë kriteret e ndryshme
dhe të nevojshme përgjatë gjithë zinxhirit të vlerësimit.

97 000
tonë
reduktim
të CO2
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Informacione teknike
Dritare EURO-DESIGN
Të dhëna teknike
Gjerësia e kornizës/ profilit ballor:

108 mm deri në 128 mm

Thellësia:

70 mm

Izolimi termik Uf (EN 12412-2):

deri në 1,3 W/(m²K)

Izolimi i zhurmës Rw (ISO 10140-2):

deri në 45 dB

Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627):

deri në Klasën RC 3

Rezistenca ndaj erës (EN 12210):

deri në Klasën B5

Papërshkueshmëria ndaj shiut
me erë (EN 12208):

deri në Klasën 9A

Përshkueshmëria e ajrit
(EN 12207):

deri në Klasën 4

Forcat operative (EN 13115):

Lloji 1

Familja e sistemit

Shtresa inteligjente
Dritaret EURO-DESIGN ju mahnitin me izolimin e tyre të lartë termik dhe vlerat fantastike të izolimit të zhurmës.
Ato gjithashtu mund të përmirësohen me shtesa sistemi të mirëmenduara.

Dizajn Panorama Swing
Zgjidhja novatore e pajisjeve siguron hapje maksimale
brenda dhe jashtë pa mentesha të bezdisshme ose
pajisje të dukshme që prishin pamjen. Me thjeshtësinë e
tyre dhe linjat e qarta, elementët e dizajnit Panorama
Swing sigurojnë një pamje të pastër.

Mbrojtje e certifikuar nga rënia
Dyert e ballkonit SKYFORCE me xham francez kombinojnë sigurinë e certifikuar me standardet vizuale.
Mbështet linjat e pastra të fasadave moderne dhe
mund të montohet pa vida që duken.

Doreza elegante të dritares
Pamja e thjeshtë e dorezave të dritares LINEA harmonizohet në mënyrë të përsosur me linjat e pastra të dritareve moderne. Mekanizmi i patentuar i kyçjes garanton
edhe më shumë siguri për dritaret. Kjo e bën më të
vështirë lëvizjen e mekanizmave të dritares nga jashtë
pa autorizim.

Mbrojtje nga vjedhjet
Moduli i alarmit REHAU Smart Guard, i cili mund të
integrohet brenda kornizës, identifikon hajdutët dhe
nuk i lejon ata të futen brenda, përpara se të shkaktohet ndonjë dëm. Në rast urgjence, alarmi kryesor
aktivizohet përmes radios. Sistemi mund të zgjerohet
me lidhje opsionale të Smart Home për programe individuale alarmi.

Parvaze të brendshme dritaresh me stil elegant
Kartëvizita për dritare të bukura: Parvazet e brendshme
të dritareve INSILL ofrojnë dizajn me veti bindëse.
Dizajnoni ambientet tuaja të brendshme sipas shijes
suaj pa qenë nevoja të sakrifikoni rehatinë.

17

18

19

Një sistem i qëndrueshëm cilësor
për të gjitha kërkesat tuaja.
Dimensioni i ri i dritareve.
Për jetën e sotme.

Rezervohet e drejta për ndryshime teknike.

Në faqen e mëposhtme mund të përfitoni nga produktet
e REHAU EURO-DESIGN:

Ju lutemi, vini re se informacionet përkatëse
teknike të produktit mund të gjenden në
internet në faqen www.rehau.com/ti.
Informacione të tjera mund
të gjeni në faqet
www.rehau.al
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