Połączenie
elegancji
i funkcjonalności
Ponadczasowe wykończenie mebli
w szlachetnym macie – RAUVOLET noble matt.
www.rehau.pl/rauvolet

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, prze-

znaczenie i przetwarzanie 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.
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Oferta
Kolory dostępne w magazynie:

Połączenie
ponadczasowego
wzornictwa i matowej
powierzchni delikatnej
w dotyku. Gdy żaluzje
i front mebla tworzą
spójną całość, powstaje
poczucie harmonijnego
piękna.

Niestandardowe
kolory są dostępne
na zapytanie.

Gaslit Alley V3554

Połączenie
elegancji
i funkcjonalności

After Dark V3555

System kasetonowy C3
pasuje do płyty o grubości 19 mm

Projektuj bez ograniczeń. RAUVOLET noble matt to prawdziwy
manifest designu - żaluzje w połączeniu z matowymi frontami
RAUVISIO noir i RAUVISIO brilliant noble matt tworzą idealne
połączenie.

600x1500

900x1500

Casa Blanca V3552

17088041057

17088141057

Silver Lake V3553*

17088041060

17088141060

Gaslit Alley V3554*

17088041063

17088141063

After Dark V3555

17088041065

17088141065

* Wydłużony czas realizacji zamówienia

Zestaw prowadnic wraz z akcesoriami

Czysta elegancja monolitycznych mebli – bez drażniących zmian
koloru i materiału.

Casa Blanca V3552

17088241057

Silver Lake V3553*

17088241060

Gaslit Alley V3554*

17088241063

Zalety produktu

After Dark V3555

17088241065

Piękno, które można poczuć. RAUVOLET noble matt to matowy
wygląd nawet wówczas, gdy światło pada pod małym kątem.
Dzięki powierzchni aksamitnie gładkiej i odpornej na ślady odcisków palców to również przyjemność codziennego użytkowania. Oczywiście z zachowaniem typowej dla REHAU jakości
oraz łatwości otwierania i zamykania.

Masz ochotę na więcej?

Linia wzornicza noble matt

* Wydłużony czas realizacji zamówienia

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.rehau.pl/noblematt, zawierającą dodatkowe informacje na temat zalet powierzchni matowych i możliwości
wzorniczych przez nie oferowanych. Znajdziecie tam także
inspirujące przykłady realizacji z wykorzystaniem naszych
produktów.

Sztuka przechowywania
Optymalnie wykorzystuje istniejącą przestrzeń i jednocześnie spełnia oczekiwania
wobec nowoczesnego wzornictwa.
Taka jest właśnie żaluzja
RAUVOLET noble matt.

Silver Lake V3553

Casa Blanca V3552

Przestrzeń do przechowywania bez kompromisów w kwestii
funkcjonalności - to cel naszej kolekcji "Sztuka przechowywania".
Nie ma znaczenia, czy wybierzesz szlachetny mat, optykę szkła
czy metalu, żaluzje czy szafkę żaluzjową FLIPDOOR - sam decydujesz, które rozwiązanie jest odpowiednie. Ofertę dopełniają
powierzchnie RAUVISIO oraz obrzeża RAUKANTEX tworzące
spójną linię wzorniczą.

Można też zaprojektować na wymiar własny system
matowych żaluzji, korzystając z naszego konfiguratora:
www.rehau.pl.
RAUVOLET noble matt

