Chcete se dozvědět více?
Pokud máte další otázky, kontaktujte nás na následující
e-mailové adrese: praha@rehau.com

Design bez kompromisů
Naše produktová řešení z ušlechtilého matu uspokojí i ty
nejnáročnější designové požadavky vašich zákazníků.

Vnímejte
nadčasovost,
neustále.
Kolekce REHAU v ušlechtilém matu přináší
luxus do vašeho všedního dne. Povrchy
příjemné na dotek, rozmanitý výběr barev
pro veškeré designové prvky a zároveň velice
snadná údržba.
Ušlechtilý mat REHAU. The touch of beauty.
www.rehau.cz/uslechtilymat

Ušlechtilý vzhled a vysoká funkčnost
Váš nábytek nebude úžasný pouze na dotek. Sametově
hebký povrch Soft Touch je také mimořádně odolný vůči
poškrábání a díky úpravě Anti-Fingerprint proti ulpívání
otisků prstů zůstane uchráněn před rušivými nečistotami.

Technické změny vyhrazeny.
Sledujte příslušné technické informace o výrobcích,
které jsou uvedeny online na adrese
www.rehau.com/ti.
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Ušlechtilý mat
RAUVISIO noir™
Srdcem kolekce REHAU v ušlechtilém
matu je nová série Noir. Skrývá v sobě
všechny optické i technické přednosti.
RAUVISIO brilliant ušlechtilý mat
Díky rozšíření naší kolekce RAUVISIO
brilliant je nyní možné použít na čelní
plochy ušlechtile matné povrchy
i u cenově orientovaných řešení.
RAUVOLET noble matt
S našimi roletkami RAUVOLET můžete
efektivně využít prostor, aniž byste přitom
museli dělat designové kompromisy.
Všechny čtyři nabízené barvy jsou dokonale sladěné s čelními plochami v ušlechtilém matu.
Nábytkové hrany RAUKANTEX
ušlechtilý mat
Zejména s bezespárovou hranou
RAUKANTEX pro v ušlechtilém matu
vzniká ještě harmoničtější celkový dojem.
Povrch desky a nábytková hrana spolu
navzájem dokonale splynou.

Krásu máte
na dosah ruky
Matný vzhled je jedním z velkých designových trendů.
Přitahuje pozornost především svou decentní elegancí.
Povrchy v tomto provedení propůjčují každému interiéru
zvláštní luxus.
Kolekce REHAU v ušlechtilém matu přináší design z prémiového segmentu luxusních interiérů do každodenního života.
Spoléháme se při tom na inovativní technologie a naše dlouholeté zkušenosti systémového dodavatele.

Vše od jednoho dodavatele
Do kolekce v ušlechtilém matu jsme zahrnuli všechny
klíčové produktové řady z naší nábytkové branže . Vytvořili
jsme tak ucelený a designově sladěný program. Díky tomu
nyní můžete při vytváření interiérů uspokojit i ty nejnáročnější požadavky. Nadčasový nábytek, který vypadá jako by
byl vyroben z jednoho kusu, tím výrazně zvyšuje svou
přidanou hodnotu.

Těsnicí lišty RAUWALON ušlechtilý mat
Čisté spojení mezi pracovní deskou
a stěnou se nazývá RAUWALON. Platí to
bez jakéhokoli omezení také pro provedení
v ušlechtilém matu.

