Norite sužinoti daugiau?
Jei susidomėjote ar turite daugiau klausimų, atsiųskite
savo užklausą tiesiogiai el. paštu
vilnius@rehau.com

Dizainas, atitinkantis laiką
Sukūrę „noblematt“ paviršius, suteikiame galimybę kurti
sprendimus, patenkinsiančius net reikliausių jūsų klientų
dizaino lūkesčius.

Pajusti kiekvieną
amžinybės
mirksnį
„REHAU noblematt“ kolekcija suteiks
prabangos jūsų kasdienybei. Nepakartojami
pojūčiai liečiant, plati spalvų paletė, skirta
visiems dizaino elementams, kuriuos itin
lengva prižiūrėti.

Jausti be pėdsakų
Jūsų baldus bus malonu ne tik liesti. „Soft Touch“ paviršius itin atsparus įbrėžimams, o dėl „Anti–Fingerprint“
technologijos jis bus apsaugotas nuo nemalonių nešvarumų.

Techniniai pakeitimai saugomi.
Atkreipkite dėmesį į atitinkamą
techninę gaminio informaciją, kurią
galima peržiūrėti www.rehau.com/ti.

© REHAU UAB
Laisvės pr.121
LT-06120 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2461400
vilnius@rehau.com
www.rehau.lt
O95801

LT 04.2021

„REHAU noblematt“. The touch of beauty.
www.rehau.lt/noblematt

„noblematt“
„RAUVISIO noir™“
„noblematt“ grupės bazinis sprendimas,
išplėtotas iki naujosios „noir“ serijos.
Ji pasižymi visomis stipriosiomis tiek optinėmis, tiek techninėmis savybėmis.

„RAUVISIO brilliant noblematt“
Papildžius mūsų „RAUVISIO brilliant“
kolekciją, aukštos kokybės matinius paviršius galima pritaikyti ir vertikaliose konstrukcijose, nepatiriant didelių išlaidų.
„RAUVOLET noblematt“
Pritaikę mūsų RAUVOLET spintųpakeliamąsias žaliuzines dureles, galėsite efektyviai išnaudoti erdvę, dėl to neatsisakydami
dizaino sprendimų. Keturios siūlomos
spalvos idealiai pritaikytos aukštos kokybėsmatiniams priekiniams elementams.

Grožis glūdi
stebėtojo
rankose
Matiniai paviršiai – viena ryškiausių dizaino tendencijų.
Jai visų pirma būdinga kukli elegancija. Tokie paviršiai
suteikia bet kuriam interjerui ypatingos prabangos.
Pasirinkus REHAU „noblematt“ kolekciją, prabangos
klasės dizaino sprendimus tampa kaip niekad lengva
pritaikyti kasdienybėje. Tam pasitelkėme inovatyvias
technologijas ir savo kaip sistemų kūrėjų ilgametę patirtį.

„RAUKANTEX noble matt“
briaunų juosta
Pritaikant besiūles „RAUKANTEX pro“
briaunas, aukštos kokybės matiniu paviršiumi sukuriamas dar harmoningesnis
bendras vaizdas – tarsi paviršius ir
briauna susilietų.
Visapusiška dermė
„noblematt“ kolekcijoje visus bazinius baldų sektoriaus
produktus sujungėme į vieningą dizaino sistemą. Juos
naudojant sukurti dizaino sprendimai atitinka net aukščiausio lygio reikalavimus. Objektai, tarsi pagaminti iš
liejinio, įgauna dar daugiau vertės.

„RAUWALON noblematt“
sienos jungties profilis
Tiksli darbastalio ir sienos jungtis – tai
RAUWALON. Ją be jokių apribojimų
galima pritaikyti konstrukcijose su
aukštos kokybės matiniu paviršiumi.

