Sztuka
przechowywania
Rozwiązania w zakresie przechowywania
www.rehau.pl/rauvolet
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Engineering progress
Co napędza branżę meblową? Ciągłe dążenie do uzyskania
perfekcyjnego efektu wizualnego i potrzeba bezkompromisowej niezawodności. To dwa cele głęboko zakorzenione
w filozofii firmy REHAU. Właśnie dlatego nieustannie
kwestionujemy istniejące rozwiązania, aby udoskonalać
te już sprawdzone, a jednocześnie wyznaczać nowe trendy.
Zawsze jednak pamiętamy o standardach jakości, dzięki
którym zdobyliśmy naszą pozycję. Mówiąc krótko:
Engineering progress. Enhancing lives.

Enhancing lives

Sztuka przechowywania

Rozwijaj skrzydła
kreatywności,
projektuj ulubione
przestrzenie.
Rozwiązania z zakresu przechowywania dopasowane do
każdego gustu, bez kompromisów
w kwestii funkcjonalności –
to cel naszej kolekcji „Sztuka
przechowywania”.
Wersja matowa, optyka szkła
lub metalu, system żaluzji czy
szafek FLIPDOOR – zdecyduj,
które rozwiązanie jest dla Ciebie
odpowiednie.
Ofertę dopełniają powierzchnie oraz obrzeża tworzące spójną linię
wzorniczą.
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Żaluzje i rozwiązania
w zakresie przechowywania
RAUVOLET
Zgodnie z naszym mottem „Engineering progress.
Enhancing lives.” nieustannie pracujemy nad tym,
aby dzięki przemyślanym innowacjom jeszcze
bardziej wzbogacić życie naszych klientów.
01 Co oferujemy:
nasze materiały i usługi

Wysoki połysk lub mat.
Efekt metaliczny lub dyskretna
prostota. W tym rozdziale prezentujemy materiały, z których wykonane są nasze systemy żaluzji
meblowych.
Świat materiałów
i powierzchni
Funkcjonalność i design

str. 08
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Nasze usługi
W tym rozdziale prezentujemy
niektóre z naszych obecnie
najważniejszych usług:
Konfigurator żaluzji
Indywidualne
dopasowanie na miarę
już od jednej sztuki

str. 10

Indywidualny nadruk
Swoboda aranżacji

str. 11

Koncepcja wzornicza REHAU
Bezkompromisowa
spójność i idealny wygląd str. 12

02 Co Cię czeka:
świat naszych produktów
Odkryj różnorodność rozwiązań RAUVOLET, ich właściwości i zalety. Znajdź wszystkie ważne informacje na
temat kolorów, wymiarów itp.
Nowości rozwiązaniem na brak pomysłów
FLIPDOOR
str. 16
Fascynacja prawdziwym szkłem
RAUVOLET vetro-line

str. 18

Żaluzje z inteligentnego szkła
RAUVOLET crystal-line

str. 20

Elegancja i funkcjonalność
RAUVOLET noble matt

str. 22

Klasyk
RAUVOLET metallic-line

str. 24

Elastyczna uniwersalność
RAUVOLET color-line i decor-line

str. 26

Poprawa akustyki pomieszczenia
RAUVOLET acoustic-line

str. 29
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01 Co oferujemy
Dzięki ciągłemu badaniu granic
naszych możliwości, a także
bezbłędnemu wyczuciu trendów,
życzeń i potrzeb klientów tworzymy
rozwiązania, które mają wzbogacić
nasze życie. Odkryj usługi
dostosowane do indywidualnych
potrzeb.
Świat materiałów
i powierzchni
Funkcjonalność i design

Konfiguratory
Indywidualne dopasowanie na miarę już od jednej sztuki

Indywidualny nadruk
Swoboda aranżacji

Koncepcja wzornicza REHAU
Bezkompromisowa spójność i perfekcyjny wygląd
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01 Świat materiałów
i powierzchni 
Szkło – nowoczesny
charakter i lekkość.
Elegancja i perfekcja – dla efektu połysku i lekkości.
W przypadku kamieni szlachetnych, takich jak
diamenty, liczy się jakość. Szlif odpowiada za
wnikanie do wnętrza kamienia odpowiedniej ilości
światła i jego odbijanie. Pozwala to uzyskać doskonałą grę światła i cienia.
Kluczowy jest kąt: podobnie jak fasety diamentów
podnoszą ich atrakcyjność, szklane powierzchnie
i szlify wzbogacają wygląd mebli. Trzy rozwiązania
z zakresu przechowywania RAUVOLET vetro-line,
RAUVOLET crystal-line i FLIPDOOR sprawiają, że
wnętrze jest nie tylko pełne blasku, ale również
nowoczesne i przestronne.

Mat – wrażenie
ponadczasowości –
w każdym momencie
Spełnianie ambitnych życzeń związanych z nowoczesną
estetyką i wyraźne eksponowanie elementów designu.
Matowy wygląd to jeden z najpopularniejszych trendów
wzorniczych. Zachwyca on przede wszystkim dyskretną
elegancją.
Dzięki matowym powierzchniom luksusowe wzornictwo
na niespotykaną dotychczas skalę gości w codziennym
życiu. To unikalne wrażenia dotykowe, bogaty wybór
kolorów dla wszystkich elementów projektu i wyjątkowa
łatwość pielęgnacji. Wykorzystujemy tutaj innowacyjne
technologie i nasze wieloletnie doświadczenie dostawcy
rozwiązań systemowych.

Sztuka przechowywania
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Metal –
designerskie
zestawienie
Trwała powierzchnia z charakterem.
Metal stał się integralną częścią nowoczesnego
wystroju wnętrz i coraz częściej można go spotkać
we własnych czterech ścianach. Metalowe
powierzchnie są nie tylko atrakcyjne wizualnie,
ale również bardzo trwałe i funkcjonalne, dzięki
czemu znakomicie nadają się do pomieszczeń,
w których właściwości te są szczególnie pożądane
– do kuchni, sklepów czy pomieszczeń w sektorze
medycznym.
RAUVOLET metallic-line można doskonale łączyć
z odcieniami drewna, dekorami kamiennymi, szkłem
czy powierzchniami matowymi – możliwości aranżacji są nieograniczone.

Klasyki –
trwałość i indywidualny
charakter
Naturalna żywiołowość i efektowna kolorystyka –
inspirowane naturą, indywidualnie dopracowane.
Wprowadzanie natury do wnętrz to stały trend –
szczególnie w kuchniach, które otwierają się na ogród.
Naturalne elementy wyposażenia wnętrz pomagają
nam zapomnieć o codziennym stresie i pośpiechu.
Doskonale sprawdza się w tym przypadku linia
RAUVOLET decor-line, która oferuje różne dekory
drewniane, takie jak brzoza, klon czy wiśnia. Miłośnicy
klasyki mogą sięgnąć po RAUVOLET color-line.
Możliwość dopasowania żaluzji do otoczenia odgrywa
szczególną rolę w projektowaniu rozwiązań dla biur,
sklepów, ale także dla przestrzeni prywatnych.
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Indywidualna konfiguracja
na wymiar – od jednej sztuki
Innowacyjny konfigurator żaluzji REHAU
otwiera całą paletę możliwości kreatywnej
aranżacji przestrzeni.

Konfiguruj systemy przechowywania do kuchni, łazienki, biura lub przestrzeni mieszkalnej –
wybierz żaluzje poziome i pionowe na wymiar lub standardowe zestawy żaluzji gotowych do
montażu.
Po zakończeniu konfiguracji i złożeniu zamówienia dostarczymy gotowy do montażu zestaw
żaluzji meblowych.

W siedmiu krokach do żaluzji meblowych
gotowych do zabudowy:
1. Określenie rodzaju szafki
2. Podanie wymiarów szafki
3. Wybór systemu prowadnic
4. Wybór listwy uchwytowej
5. Wybór kierunku biegu/sposób zamykania
6. Wybór profilu i koloru żaluzji
7. Wybór akcesoriów
www.rehau.pl/konfigurator-zaluzji

Większa swoboda aranżacji
Pragnienie indywidualizacji, również mieszkań,
stanowi we współczesnym świecie jedną
z podstawowych potrzeb.
Oferowane przez REHAU żaluzje RAUVOLET z indywidualnym nadrukiem dają właścicielom
nieruchomości i sklepów możliwość nadrukowania własnych zdjęć i logotypów oraz włączenia
ich zgodnie z indywidualną wizją do istniejących pomieszczeń.

▪ Maksymalna swoboda aranżacji – dzięki dowolnie wybieranym wzorom
▪ Duży wybór opcji – dzięki zintegrowanej galerii obrazów
▪ Cicha i spokojna praca żaluzji – dzięki technologii zastosowanej w elementach REHAU
▪ Żaluzje poziome i pionowe – dla wszystkich obszarów zastosowań
▪ Elastyczny montaż – dzięki różnym mechanizmom i systemom prowadnic
▪ Możliwość zamówienia – od 1 sztuki w konfiguratorze żaluzji
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Bezkompromisowa
spójność: koncepcja
wzornicza
Każdy, kto ceni sobie idealny
rezultat, stawia na REHAU.
Dzięki naszej spójnej koncepcji
wzorniczej powierzchnie, krawędzie
i rozwiązania w zakresie przechowywania pasują do siebie idealnie
pod względem efektu wizualnego,
wrażeń dotykowych i właściwości
materiałowych.
Rezultatem jest piękny wygląd,
ale również oszczędność czasu
i nerwów. Wszystkie elementy
pochodzą z jednego źródła –
to proste i niezawodne rozwiązanie.
Wszystko po to, aby klient mógł
skoncentrować się na swojej pracy:
projektowaniu ulubionych miejsc.

© Störmer Küchen
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02 Co Cię czeka
Żaluzje RAUVOLET
i rozwiązania FLIPDOOR
pozwalają rozwinąć
skrzydła kreatywności.
Nowości rozwiązaniem na brak pomysłów
FLIPDOOR

Fascynacja prawdziwym szkłem
RAUVOLET vetro-line

Żaluzje z inteligentnego szkła
RAUVOLET crystal-line

Elegancja i funkcjonalność
RAUVOLET noble matt

Klasyk
RAUVOLET metallic-line

Elastyczna uniwersalność
RAUVOLET color-line i decor-line

Poprawa akustyki pomieszczenia
RAUVOLET acoustic-line

17

Nowości rozwiązaniem na
brak pomysłów: FLIPDOOR

Sztuka przechowywania

Artystyczna aranżacja przestrzeni do przechowywania
i nadanie jej funkcjonalności przełamującej przyjęte konwencje sprawiają, że mebel staje się nagle czymś więcej
niż zwykłą wiszącą szafką kuchenną. Powstaje coś
zupełnie nowego: FLIPDOOR.
Korpus

Front

Prosta konstrukcja szafki FLIPDOOR ze szczebelkami o wysokości 130 mm – bez widocznego systemu prowadnic –
zachwyca już od pierwszego spojrzenia i nawet otwarta przyciąga wzrok. Dodatkowo FLIPDOOR to wspaniałe rozwiązania
praktyczne: począwszy od wyjątkowo płynnie działającego
mechanizmu nożycowego, poprzez oszczędzający miejsce
mechanizm otwierania, aż po dostawę kompletnej szafki.

White 154726

Bianco

mat 1696L
wysoki połysk
V2778

Ivory 154727

Perla

mat 1697L
wysoki połysk
V2892

Silk grey 154728

Nebbia

mat 1911L
wysoki połysk
1910L

Dostępne kolory:
patrz tabela

Taupe grey 154729

Titanio

mat 2109L
wysoki połysk
2107L

Black 154730

Piano

mat 2016L
wysoki połysk
2015L

Zalety FLIPDOOR
▪ Łatwa obsługa
dzięki płynnie działającemu mechanizmowi nożycowemu
▪ Dokładne zamknięcie
świadczące o wysokiej jakości
▪ Efektywne wykorzystanie przestrzeni
dzięki oszczędzającemu miejsce mechanizmowi otwierania

Opcje dostawy
Możliwości zamówienia szafki
Szerokość: 600 mm, 900 mm lub 1000 mm
Wysokość: 650 mm lub 780 mm
Głębokość: 373 mm
FLIPDOOR jest dostarczany w pełni zmontowany, wraz z dopasowanym korpusem. Szafka
jest gotowa do finalnego montażu na miejscu.
Przekrój profilu żaluzjowego
130

4

Spójność
wzornicza
z powierzchniami
RAUVISIO crystal
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Fascynacja prawdziwym
szkłem:
RAUVOLET vetro-line

Sztuka przechowywania

Innowacyjny system żaluzji z prawdziwego szkła RAUVOLET
vetro-line to aranżacja wnętrz na najwyższym poziomie,
która opiera się na fascynacji szkłem.
System delikatnych prowadnic z aluminium, stali nierdzewnej lub czarnego onyksu i eleganckie profile z prawdziwego szkła, tworzące z listwą maskującą jednolitą powierzchnię sprawiają, że szafka ze szklanymi żaluzjami
stanowi atrakcyjną ozdobę każdego pomieszczenia. Szczebelki żaluzji RAUVOLET vetro-line o szerokości 50 mm,
wykonane z hartowanego szkła, tworzą harmonijny, płaski front mebla. Całość daje fantastyczny efekt optyczny,
a dzięki grze światła i refleksom świetlnym zapewnia wnętrzu wyjątkowy charakter.
Dostępne kolory:

Satinato*

Czarny

Biały

Przydymiony*

Zalety RAUVOLET vetro-line
▪ Dobrany kolorystycznie szklany uchwyt
zapewnia harmonijny wygląd całości
▪ Filigranowy design
dzięki mniejszej szerokości prowadnicy
▪ Zlicowane żaluzje szklane
dodają wnętrzom uroku
▪ Szczebelki z prawdziwego szkła
gwarantują doskonały efekt wizualny i jednocześnie
dużą wytrzymałość na obciążenia
▪ Prosty montaż
dzięki rozwiązaniu kasetowemu „plug & play”

Opcje dostawy
Wymiary zestawów standardowych
600 x 1000 mm
600 x 1500 mm
900 x 1000 mm
900 x 1500 mm
Przekrój profilu żaluzjowego

3

50

© by courtesy of Enex kitchen

*z punktowanym wzorem po bokach
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Żaluzje
z inteligentnego szkła:
RAUVOLET crystal-line

Sztuka przechowywania
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System żaluzji RAUVOLET crystal-line łączy w sobie
atrakcyjność wzornictwa wykorzystującego szkło
z zaletami systemu żaluzji polimerowych.
Profile RAUVOLET crystal-line o szerokości 50 mm z polimerowego laminatu szklanego tworzą harmonijny,
płaski front, który w codziennym użytkowaniu cechuje się dużą odpornością na zarysowania i pęknięcia.
Ponadto żaluzje charakteryzują się doskonałymi właściwościami bieżnymi, co zapewnia komfortową obsługę.
System prowadnic jest dostępny standardowo w wersji z aluminium, stali nierdzewnej lub czarnego onyksu.
Całkowita nowość: system prowadnic i listwa maskująca są teraz dostępne również w kolorach i materiałach
z linii RAUVISIO crystal. Nowy wariant complete zapewnia optymalną spójność wzorniczą.
Dostępne kolory:

Bianco
wysoki połysk V2778
mat 1696L

Magnolia
wysoki połysk 73703
mat 1698L

Piano
wysoki połysk 2015L
mat 2016L

Titanio
wysoki połysk 2107L
mat 2109L

Zalety RAUVOLET crystal-line
▪ Profile 50 mm
nadają aranżacji wrażenie wyciszenia
▪ 3 opcje kolorystyczne w zestawie akcesoriów
zapewniają harmonijny wygląd
▪ Prosty montaż
dzięki rozwiązaniu kasetowemu „plug & play”
▪ Jednolity efekt wizualny
dzięki zestawowi akcesoriów z RAUVISIO crystal (wariant complete)
▪ Właściwy kolor dla każdego projektu
dzięki możliwości dowolnego wyboru
odcienia RAL
(RAUVISIO crystal vario* na zapytanie)
Spójność

Opcje dostawy
Zestawy standardowe do płyt o grubości 16 mm
i 19 mm o wymiarach:
600 x 1000 mm
600 x 1500 mm
900 x 1000 mm
900 x 1500 mm
Przekrój profilu żaluzjowego

4

50

wzornicza

* patrz przykład koloru str. 12

© Sachsenküchen

© Sachsenküchen

z powierzchniami
RAUVISIO crystal

Elegancja i funkcjonalność
przechowywania:
RAUVOLET noble matt

Sztuka przechowywania

Matowy wygląd to jeden z najpopularniejszych trendów
wzorniczych. Zachwyca dyskretną elegancją.
RAUVOLET noble matt sprawia, że luksusowe wzornictwo gości w codziennym życiu na niespotykaną dotychczas skalę.
Łatwe w użyciu, gwarantują maksymalną użyteczność dostępnej przestrzeni do przechowywania, a po zamknięciu doskonale
łączą się z frontem – bez żadnych widocznych różnic w materiale czy kolorze. Żaluzje tworzą wraz z naszymi matowymi frontami RAUVISIO noir i RAUVISIO brilliant noble matt idealne połączenie wzornicze.
Dostępne kolory:

Casa Blanca
Żaluzje V3552
Powierzchnia noir & brilliant
noble matt 2453L

Silver Lake
Żaluzje V3553
Powierzchnia noir & brilliant
noble matt 2456L

Gaslit Alley
Żaluzje V3554
Powierzchnia noir & brilliant
noble matt 2459L

After Dark
Żaluzje V3555
Powierzchnia noir i brilliant
noble matt 2461L

Zalety RAUVOLET noble matt
Opcje dostawy
Zestawy standardowe do płyt o grubości
16 mm i 19 mm o wymiarach:
600 x 1500 mm,
900 x 1500 mm
Indywidualne dopasowanie na miarę za pomocą
konfiguratora

Spójność
wzornicza
z powierzchniami
RAUVISIO noble matt

System modułowy: stwórz swój własny system
żaluzji poziomych lub pionowych korzystając
z naszego programu magazynowego
Przekrój profilu żaluzjowego
24,2 mm
8 mm

▪ Wysoka odporność na zarysowania
w codziennym użytkowaniu
▪ Powierzchnia anti-fingerprint i soft-touch
zapobiega powstawaniu brzydkich śladów
i jest przyjemna w dotyku
▪ Przyjemność użytkowania
dzięki lekkiemu otwieraniu i zamykaniu
▪ Prosty montaż
dzięki rozwiązaniu kasetowemu „plug & play”
▪ Jednolity wygląd
dzięki dopasowanemu kolorystycznie
zestawowi akcesoriów
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Klasyk:
RAUVOLET metallic-line
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RAUVOLET metallic-line to połączenie ekskluzywnego,
metalicznego wyglądu aluminium lub stali nierdzewnej
z funkcjonalnością systemów żaluzji polimerowych.
Dzięki szczeblom o szerokości 20 mm i 25 mm oraz bogatemu programowi akcesoriów RAUVOLET metallic-line
jest idealnym rozwiązaniem do kreatywnej aranżacji wnętrz. Ponadczasowy wygląd metalu optymalnie dopasowuje się do różnorodnej kolorystyki i dekorów. Szeroki wybór systemów prowadnic, listew uchwytowych i szerokości szczebli oferuje dodatkowe możliwości podczas projektowania.

Dostępne kolory:

Zalety RAUVOLET metallic-line
▪ Atrakcyjny wygląd
dzięki połączeniu prawdziwego metalu z systemem żaluzji polimerowych
▪ Przyjemne wrażenia dotykowe
dzięki pierwszorzędnemu wykonaniu
▪ Cicha i spokojna praca żaluzji
dzięki technologii zastosowanej w elementach REHAU
▪ Różnorodne wzornictwo
dzięki szczeblom o szerokości 20 mm i 25 mm
▪ Prosty montaż
dzięki rozwiązaniu kasetowemu „plug & play”

Opcje dostawy
Wymiary zestawów standardowych do płyt
o grubości 18 i 19 mm
600 x 1000 mm
600 x 1500 mm
900 x 1000 mm
900 x 1500 mm
Indywidualne dopasowanie na miarę za pomocą
konfiguratora
System modułowy: stwórz swój własny system
żaluzji poziomych lub pionowych korzystając
z naszego programu magazynowego
Przekrój profilu żaluzjowego
20

25

8

Stal nierdzewna szczotkowana
360L

8

Aluminium 230L
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Elastyczna uniwersalność:
RAUVOLET color- / decor-line
Gdy wymagana jest elastyczność, możliwość
dopasowania i funkcjonalność.
Systemy żaluzji meblowych RAUVOLET color-line i RAUVOLET decor-line to dwie rodziny produktów REHAU,
które koncentrują się na maksymalnej elastyczności rozwiązań i możliwości ich dopasowania, bez kompromisów
w zakresie funkcjonalności. Mając do dyspozycji 10 dekorów i kolorów, liczne rodzaje uchwytów i mechanizmów
do zabudowy, a także różne kształty profili można samemu zdecydować, jak wykorzystać system.
Dostępne kolory:

Biały brilliant V3249
Dostępny tylko jako profil E9

Biały
Zbliżony do RAL 9010

Szary
Zbliżony do RAL 7035

Szary antracyt
Zbliżony do RAL 7016

Czarny
Zbliżony do RAL 9011

Dekor aluminium 7194

Brzoza 5514

Klon 7376

Buk 5018

Wiśnia 5429

Zalety RAUVOLET color-line / decor-line
▪ Duża różnorodność kolorów i dekorów
dzięki 10 różnym kolorom i dekorom
▪ Elastyczny montaż
dzięki różnym mechanizmom i systemom prowadnic
▪ Cicha i spokojna praca żaluzji
dzięki technologii zastosowanej w elementach REHAU
▪ Żaluzje poziome i pionowe
dla wszystkich obszarów zastosowań

Opcje dostawy
Indywidualne dopasowanie na miarę za pomocą
konfiguratora.
System modułowy: stwórz swój własny system
żaluzji poziomych lub pionowych korzystając
z naszego programu magazynowego.
Dostępne różne profile żaluzjowe

Profil żaluzjowy E23 – najbardziej wszechstronny spośród profili:
Profile E23 są dostępne w różnych kolorach i dekorach. Specjalne połączenie za pomocą miękkiego zawiasu optymalizuje właściwości bieżne i umożliwia uzyskanie ciaśniejszych łuków. Ze względu na swoją stabilność profil można również stosować w przypadku większych obciążeń.
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Spokojna praca:
RAUVOLET acoustic-line
Opatentowany i sprawdzony system żaluzji meblowych
RAUVOLET acoustic-line zmienia zwykłą szafkę w wysoce
skuteczny absorber szerokozakresowy.
To jedyny system żaluzji w swojej klasie, który zapewnia liniową absorpcję dźwięku w pełnym zakresie częstotliwości, przede wszystkim w zakresach mowy ludzkiej. Umożliwia to odizolowanie pracowników biurowych od
uciążliwego hałasu pochodzącego z otoczenia. System żaluzji meblowych RAUVOLET acoustic-line spełnia
wymogi nowoczesnego biura i łączy w sobie funkcjonalność oraz atrakcyjne wzornictwo z wysoką skutecznością
akustyczną.

Dostępne kolory:

Biały RAL9010

Aluminium 7194

Zalety RAUVOLET acoustic-line
Opcje dostawy
Indywidualne dopasowanie na miarę za pomocą
konfiguratora
Przekrój profilu żaluzjowego
27
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▪ Wysoce skuteczny absorber szerokozakresowy
obejmujący cały zakres częstotliwości
▪ 3w1
Skuteczność pochłaniania dźwięku, atrakcyjne wzornictwo
i praktyczne miejsce do przechowywania
▪ Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku
αw = 0,7
▪ Klasa pochłaniania dźwięku B
(najwyższy poziom)
▪ System żaluzji pozwalający na oszczędność miejsca
i zwiększający efektywność wykorzystania powierzchni nawet o 20%
▪ Możliwość zamówienia od 1 sztuki
w konfiguratorze żaluzji

Sztuka przechowywania

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub usług?
Chętnie pomożemy:
tel. 061 849 84 00
poznan@rehau.com
www.rehau.com/pl-pl/zaluzje-meblowe-rauvolet
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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,

przeznaczenie 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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