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Elegancia
és funkció
Fedezze fel a kortalan, elegáns dizájn új
definícióját szekrényei számára!
www.rehau.hu/rauvolet

Az időtlen dizájn és
a kellemes tapintású,
nemes matt hatás ötvözése.
Ilyen, amikor a redőnyök
és a bútorfrontok teljes
egységet képeznek.

A meglévő tér optimális kihasználása
és egyidejűleg modern formatervezési
igények kielégítése. Ez a RAUVOLET
nemes matt.

Az elegancia
és a funkció
találkozása
A RAUVOLET edelmatt jellegzetes formavilágában a redőny
a nemes matt RAUVISIO noir és RAUVISIO brilliant edelmatt
felülettel együtt alkot optimális dizájnkoncepciót.
Tiszta elegancia monolitikus megjelenésű bútorokhoz –
nem kívánatos szín- és anyagváltások nélkül.

Termékelőnyök

A tökéletes dizájnkoncepció

Tapintható szépség. A RAUVOLET edelmatt mellett
szól a lapos szögekben is matt optikai hatás mellett
az ujjlenyomatmentes felület, a soft touch funkcióknak
köszönhetően pedig kellemes a használata a mindennapokban. Természetesen a megszokott REHAU
minőségében és könnyű futással.

A tárolás művészete
Tárolási megoldások minden ízléshez, kompromisszumok
nélkül a funkció terén – ez a „The art of storage” kollekció
célja. Nemes matt, üveg hatás vagy metál, redőnyös vagy
FLIPDOOR rendszer – Ön dönti el, hogy melyik szekrény
megfelelő az Ön számára. A kínálatot a dizájnkoncepció
összeillő felületei és élzárói teszik teljessé.
RAUVOLET edelmatt

Szállítási program
Közvetlenül raktárról kapható színek:

Silver Lake V3553

Casa Blanca V3552

Extraként, kérés
esetén, további
színek elérhetőek.

Gaslit Alley V3554

After Dark V3555

C3 kazettás rendszer
19 mm-es lapvastagsághoz
600x1500

900x1500

Casa Blanca V3552

17088041057

17088141057

Silver Lake V3553*

17088041060

17088141060

Gaslit Alley V3554*

17088041063

17088141063

After Dark V3555

17088041065

17088141065

* Objektexpress

Vezetősín garnitúra (tartozéktasakkal)
1500-as
Casa Blanca V3552

17088241057

Silver Lake V3553*

17088241060

Gaslit Alley V3554*

17088241063

After Dark V3555

17088241065

* Objektexpress

Többre vágyik?
Látogasson el www.rehau.hu/nemesmatt
weboldalunkra, ahol megismerheti nemes
matt felületeink előnyeit, a dizájnkoncepció
lehetőségeit, vagy a termékeinket használó,
inspiráló projekteket.

