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Bezspoinowe obrzeża RAUKANTEX pro
do drzwi wewnętrznych

Jakość. Innowacje.
Polimery.
Bezspoinowe obrzeże RAUKANTEX
pro do drzwi wewnętrznych
Drzwi wykończone bezspoinowymi obrzeżami
wyróżniają się trwałością, niezwykłą wytrzymałością,
łatwością czyszczenia, łagodnym zaokrągleniem krawędzi
po obu stronach płyty drzwiowej i atrakcyjnym wyglądem.
Poznaj zupełnie nowy poziom jakości drzwi wewnętrznych:

▪▪ Trwale atrakcyjny wygląd dzięki połączeniu
w technologii bezspoinowej bez stosowania
kleju (brak zabrudzonych spoin).

▪▪ Wysoka odporność na promieniowanie UV
i światłotrwałość (poziom 6-8 w skali niebieskiej),
szczególnie w przypadku obrzeży PP. Obrzeża nie
żółkną nawet po dłuższym czasie – światłoodporność w oparciu o normę EN ISO 4892-1 (ocena wg
skali niebieskiej EN ISO 105-B02). Powierzchnia
obrzeża pokryta lakierem UV gwarantuje długotrwałą ochronę i łatwość czyszczenia.

▪▪ Proste czyszczenie. Jednorodna powłoka stanowi
zabezpieczenie przed wilgocią i jest odporna na
działanie agresywnych środków czyszczących.
Usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń przy
pomocy zwykłych środków czyszczących dostępnych w handlu nie stanowi żadnego problemu.

▪▪ Mniejsze ryzyko skaleczenia dzięki zaokrąglonym
krawędziom po obydwu stronach płyty drzwiowej.
Bezpieczny promień zaokrąglenia krawędzi płyty
drzwiowej zgodnie z DIN EN 527-2.
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▪▪ Duża odporność na uderzenia, a dzięki temu
mniejsze ryzyko uszkodzenia płyty drzwiowej
i dłuższa żywotność drzwi.

W stolarce budowlanej obrzeża bezspoinowe
znalazły najpierw zastosowanie w drzwiach
i ościeżnicach bezprzylgowych. Obecnie możliwe
jest również wykończenie obrzeżem bezspoinowym
przylgi drzwiowej. Specjalnie w tym celu REHAU
opracował nową linię produktów, opartą na sprawdzonych obrzeżach RAUKANTEX pro, w której
zastosowano warstwę funkcyjną zapewniającą
połączenie z najróżniejszymi materiałami.

Bezspoinowe obrzeże: jednorodna powłoka
obrzeża płyty drzwiowej

Możliwości zastosowania obrzeży bezspoinowych
RAUKANTEX pro są tak różne, jak dostępne wzory.
▪▪ Mieszkania
▪▪ Przedszkola
▪▪ Szkoły

▪▪ Szpitale
▪▪ Pokoje hotelowe
▪▪ Schroniska

▪▪ Budynki
użyteczności
publicznej

Należy przestrzegać odpowiednich informacji technicznych o produkcie,
dostępnych na stronie www.rehau.com/ti. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
technicznych.
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.

▪▪ Biura
▪▪ Koszary
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