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Economie de energie prin termoizola]ie
eficient`
Datorit` ferestrelor Euro Design 86 plus v` sim]i]i
bine în c`minul Dumneavoastr`. Adâncimea constructiv` mare a ferestrelor, de 86 mm, v` permite
montarea unui sistem de izolare extrem de eficient,
cu tripl` izola]ie. Tehnologia cu mai multe camere
folose[te aerul ca mediu de izola]ie de eficien]`
maxim`. Astfel, izola]ia termic` poate atinge valori
de pân` la 0,84 W/m²K.
Calitatea conteaz`
Ferestrele cu o calitate ridicat` reprezint` o valoare
pentru c`minul Dumneavoastr` [i pentru climatul
pl`cut din locuin]`. Totodat` pute]i profita [i de
costuri reduse la energie.
Euro Design 86 plus este perfect pentru o palet`
larg` de posibilit`]i arhitectonice, fie în cazul construc]iilor noi sau al reabilit`rii construc]iilor vechi.

Calitate testat`:
- În cazul locuin]elor cu consum redus de energie
[i al reabilit`rii cl`dirilor vechi unde se dore[te
reducerea consumului de energie
- Tehnologie cu 6 camere
- Construc]ie de ferestre [i u[i de balcon
- Izola]ie termic` foarte bun`
- Etan[eitate la curen]i de aer/averse datorit` formei
geometrice inteligente a profilului [i a arm`turii de
o]el
- Grad ridicat de str`lucire datorit` formulei pentru
suprafe]e High Definition Finishing dezvoltat` de
REHAU
- Înalt` calitate a materialului [i a construc]iei
dovedit` în nenum`rate teste.

Ferestrele cu sisteme de profile Euro Design 86 plus
reprezint` decizia corect` dac` dori]i s` dispune]i în
acela[i timp de termoizola]ie [i fonoizola]ie, de protec]ie antiefrac]ie, de între]inere u[oar` a sistemelor
[i de un design modern.
Coeficientul de transmisie termic`
Cu cât valoarea acestui coeficient este mai
mic`, cu atât este mai bun` termoizola]ia.
Îmbun`t`]irea termoizola]iei duce la o
reducere propor]ional` a costurilor de
înc`lzire.
Uf = frame (ram`)
Ug = glass (geam)
Uw = window (fereastr`)
Izola]ia total` a unui element de fereastr`
Uw rezult` din cei doi coeficien]i Uf [i Ug.

Avantajele
sistemelor de profile Euro-Design 86 plus
Termoizola]ie:

Valoare Uf: pân` la 1,1 W/m²K

Adâncime constructiv`:

86 mm / sistem de 6 camere

Protec]ie antiefrac]ie:

Pân` la clasa de rezisten]` 2

Izola]ie fonic`:

Pân` la clasa de rezisten]` 4

Suprafa]` High Definition:

Extrem de valoroas`, extrem de lucioas`
[i de aceea extrem de u[or de îngrijit
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Confort termic de calitate. În special ferestrele mari trebuie bine protejate de frig
pentru a nu dispersa c`ldura în exterior.
Cu ajutorul ferestrelor Euro-Design 86
plus acest efect este considerabil redus,
iar Dumneavoastr` v` sim]i]i bine oriunde
în locuin]`.

Confort în orice anotimp
Cu ferestrele Euro-Design 86 plus v` sim]i]i confortabil în locuin]a Dumneavoastr` chiar [i în anotimpul rece. Termoizola]ia foarte bun` asigur` un climat
pl`cut în locuin]` - chiar dac` afar` plou` sau ninge.
Cu o adâncime constructiv` de 86 mm [i dou` izola]ii, sistemul v` protejeaz` de frig, curen]i de aer, praf
[i umiditate.
Economisi]i energie prin eficien]a
termoizola]iei
Datorit` unui coeficient bun de termoizola]ie, c`ldura
r`mâne acolo unde trebuie: în interiorul casei Dumneavoastr`. Astfel v` pute]i bucura de un climat pl`cut în locuin]` [i de o factur` la energie considerabil
redus`. Din aceste motive fereastra Euro-Design 86
plus este solu]ia ideal` pentru construirea de locuin]e noi [i pentru reabilitarea cl`dirilor vechi cu consum redus de energie.
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IZOLA}IE FONIC~
ADAPTAT~ INDIVIDUAL

Pentru ca nimic s` nu v` tulbure lini[tea
Dac` afar` este foarte mult zgomot, ferestrele au
rolul s` v` asigure lini[te în interiorul c`minului,
chiar [i atunci când în imediata Dumneavoastr`
vecin`tate se afl` surse puternice de zgomot.
Pentru astfel de zone cu un nivel de zgomot ridicat,
ferestrele Euro-Design 86 plus pot fi adaptate individual la protec]ia fonic` necesar` pentru fiecare

Clasa de
fonoizola]ie

Densitatea traficului

Distan]a dintre cas` [i
strad`

Indicele
recomandat de fonoizola]ie*
al ferestrei

1

Strad` 1.500 vehicule/zi

30-12 m

28-29 dB

2

Strad` 1.500 vehicule/zi

12-5 m

30-34 dB

3

{osea 30.000 vehicule/zi

150-80 m

35-39 dB

4

{osea 30.000 vehicule/zi

80-30 m

40-44 dB

* nivel de zgomot, pe care fereastra îl izoleaz`
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caz – pân` la clasa de rezisten]` 4. Astfel v` pute]i
relaxa oricând, indiferent de nivelul zgomotului
exterior. Pentru cei care doresc un sistem deosebit
de fonoizola]ie, recomand`m Euro-Design 86 plus.

Fonoizola]ie
realizabil` cu
Euro-Design 86

PROTEC}IE ANTIEFRAC}IE
GRAD DE PROTEC}IE ADAPTAT FIEC~REI NECESIT~}I

Protec]ie împotriva încerc`rilor de efrac]ie
Pentru lini[tea [i odihna Dumneavoastr` atât acas`, dar mai ales în timpul c`l`toriilor, ferestrele Euro-Design
86 plus sunt disponibile în diferite clase de rezisten]` pân` la WK2. Întrucât în general majoritatea încerc`rilor
de intrare prin efrac]ie se produc prin ferestre sau u[i de balcon, sistemul de protec]ie antiefrac]ie devine esen]ial. Componentele speciale de blocare [i cele de siguran]` asigur` o protec]ie antiefrac]ie adaptat` individual
fiec`rei ferestre.

Protec]ie de baz`: La ferestrele foarte greu
accesibile este suficient` o protec]ie de baz`.
Clasa de rezisten]` WK1: Pentru ferestrele greu
accesibile. Protec]ie de baz` împotriva încerc`rilor
de intrare prin efrac]ie ce folosesc for]a corpului,
(ex. lovire etc.). În acest sistem este integrat` [i
protec]ia împotriva uneltelor simple tip pârghie.
Clasa de rezisten]` WK2: Pentru ferestre
u[or accesibile. Fereastra este protejat` împotriva
încerc`rilor de efrac]ie care implic` ruperea componentelor închise sau de z`vorâre [i cu ajutorul unor
unelte simple precum [urubelni]`, cle[te sau al
unei pene.
Protec]ie de baz`
Clasa de rezisten]` WK1
Clasa de rezisten]` WK2
Clasa de rezisten]` WK3
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CULORI {I FORME
DA}I FRÂU LIBER CREATIVIT~}II!

Nenum`rate variante pentru fiecare stil
[i idee.

Folii

Ideea Dumneavoastr` ia forma dorit`
Ascu]it`, curbat` sau rotund`: ferestrele din profile
Euro-Design 86 plus v` ofer` forme [i modalit`]i de
execu]ie adecvate pentru diverse proiecte arhitectonice.
Lacuri
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Alegerea v` apar]ine
Ca [i în cazul formelor exist` o gam` variat` de
culori. V` punem la dispozi]ie un spectru larg de
culori uni, lucioase [i în culorile lemnului, posibilit`]i speciale de l`cuire, precum [i c`ptu[eal` cu
aluminiu.

MEN}INEREA VALORII, ÎNTRE}INERE {I ACCESORII
ÎN FIECARE ZI O NOU~ BUCURIE

Men]inerea valorii [i a calit`]ii
Ferestrele din profile Euro-Design 86 plus sunt
produse cu deosebit` aten]ie din material de înalt`
calitate. Materialul RAU PVC este extrem de rezistent
la intemperii [i este u[or de între]inut, contribuind la
men]inerea sau cre[terea valorii locuin]ei Dumneavoastr`.

Longeviv` [i u[or de îngrijit
Fiind u[or de între]inut, ferestrele Dumneavoastr` au
avantajul reducerii volumului de munc` la între]inerea acestora. De aceea ferestrele din profile EuroDesign 86 plus sunt produse de prim` calitate.
Astfel, ele î[i men]in valoarea [i - datorit` suprafe]ei
HDF* (High Definition Finishing) - sunt foarte u[or
de îngrijit.

Materialul se caracterizeaz` prin longevitate [i rezisten]`. Suprafe]ele pre]ioase
asigur` confortul [i în timpul cur`]eniei.

* suprafe]e pre]ioase [i foarte netede

Accesorii corespunz`toare
O palet` variat` de accesorii (rulouri, inclusiv cu
plase de protec]ie contra insectelor, glafuri) face
posibil` proiectarea [i design-ul individual al ferestrelor dup` dorin]ele Dumneavoastr`.
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PENTRU CONFORT DE DURAT~ ÎN C~MINUL DUMNEAVOASTR~
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Experien]a aduce calitate
De peste patru decenii REHAU dezvolt` [i produce sisteme de profile
pentru ferestre, fa]ade [i u[i. Gândim inovator, înv`]`m din practic` [i
îndeplinim exigen]ele tradi]ionale de calitate. Exper]ii no[tri folosesc
cuno[tin]e importante din domeniul tehnologiei cl`dirilor [i a construc]iilor subterane [i supraterane, sectoare în care au asigurat succesul
companiei o lung` perioad` de timp. Aceste sinergii [i parteneriatul
strâns cu firmele din domeniul ferestrelor [i cu numero[ii angaja]i instrui]i la ACADEMIA REHAU recomand` REHAU drept unul dintre liderii produc`torilor de sistemele de profile pentru ferestre, fa]ade [i u[i.

REHAU POLYMER SRL
Biroul de Vânz`ri Cluj-Napoca
Str. Libert`]ii nr. 17
407035 Apahida, jud. Cluj
Tel: (004) 0264 415 211
Fax: (004) 0264 415 213
e-mail: clujnapoca@rehau.com

REHAU POLYMER SRL
Biroul de Vânz`ri Bac`u
Str. Izvoare nr. 52
600170 Bac`u, jud. Bac`u
Tel: (004) 0234 512 066
Fax: (004) 0234 516 382
e-mail: bacau@rehau.com
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Ne baz`m pe competen]`
REHAU colaboreaz` cu întreprinderi calificate de specialitate în domeniul ferestrelor, ai c`ror angaja]i au fost instrui]i în cadrul ACADEMIEI
REHAU. Aici sunte]i pe mâini bune [i sunte]i consilia]i de speciali[ti:
la construirea unei case noi precum [i în cazul renov`rii – de la forma
individual`, termoizola]ie [i fonoizola]ie [i pân` la protec]ia antiefrac]ie. Ferestrele Dumneavoastr` vor fi executate, livrate [i montate
conform dorin]elor Dumneavoastr`. Chiar [i dup` montare, firma v`
consiliaz` cu pl`cere mai departe.

