Szeretne többet tudni?
Ha felkeltette érdeklődését, de további kérdései vannak,
kérjük, küldje el kérését közvetlenül a következő címre:
marketing-butoripar@rehau.com

Az idő próbáját is kiálló kialakítás
Edelmatt megoldásainkkal olyan vonzó lehetőségeket
kínálhat, amelyek ügyfelei legigényesebb tervezési
elképzeléseinek is megfelelnek.

Az időtlenség
érzése minden
pillanatban.
A REHAU Edelmatt kollekciója a luxust
hozza el a mindennapokba. Egyedülálló
tapintás, széles színválaszték minden
designelemhez, ráadásul különösen
könnyen tisztítható.
REHAU Edelmatt. The touch of beauty.
www.rehau.com/edelmatt

Tapintható élmény nyomok nélkül
Bútorainak nem csupán a tapintása lesz utolérhetetlen.
A Soft Touch felület különösen karcálló, és az ujjlenyomatmentes technológiának köszönhetően távol tartja
a bosszantó szennyeződéseket is.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
Kérjük, vegye figyelembe az online, a
www.rehau.hu/ePaper weboldalon található
műszaki termékinformációkat.

© REHAU Kft.
Rozália park 9.
2051 Biatorbágy
O95801

HU 05.2021

edelmatt
RAUVISIO noir™
Az Edelmatt termékcsalád központi eleme
az új noir sorozat. Benne egymásra talál
az összes kiemelkedő optikai és műszaki
jellemző.
RAUVISIO brilliant edelmatt
A RAUVISIO brilliant kollekciónk bővítésével az edelmatt felületek függőleges
alkalmazásokban is felhasználhatók, még
árérzékeny megoldásokban is.
RAUVOLET edelmatt
A RAUVOLET bútorredőnyünkkel hatékonyan használhatja ki a helyet, anélkül
hogy kompromisszumot kötne a kialakítás
terén. A négy választható szín tökéletesen
illeszkedik az edelmatt frontokhoz.

A szépség
a szemlélő
kezébe simul.
A matt megjelenés az egyik legnépszerűbb kialakítási
irányzat. Mindenekelőtt diszkrét eleganciájával nyűgöz le.
Az ilyen felületek különleges luxushangulatot kölcsönöznek bármely belső térnek. A REHAU Edelmatt kollekciója a luxuskategóriás kialakítást minden eddiginél
alkalmasabbá teszi a mindennapi használatra. Ennek eléréséhez innovatív technológiákra és sokéves, rendszerszolgáltatóként szerzett tapasztalatunkra támaszkodunk.

RAUKANTEX edelmatt élzáró
Az edelmatt kivitelű, hézagmentes
RAUKANTEX pro élzárókkal pedig különleges, még harmonikusabb összkép jön
létre, mintha a felület és az élek összeolvadnának.

Mindent egyetlen forrásból
Az Edelmatt kollekcióban a bútorválasztékunk összes
alaptermékét összekapcsoljuk egy holisztikus kialakítási
koncepció megalkotása érdekében. Az ebből adódó tervezési lehetőségek a legexkluzívabb igényeket is kielégítik.
Berendezési tárgyak, amelyek úgy néznek ki, mintha
egyetlen öntőformából öntötték volna őket, és így sokkal
nagyobb értéket képviselnek.

RAUWALON edelmatt vízzáró
Tiszta kapcsolat a munkalap és a fal
között: RAUWALON. Ez korlátozások
nélkül vonatkozik az edelmatt kivitelre is.

