ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ REHAU EURO-DESIGN 70

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ ΓΙΑ
ΕΞΕΖΗΤΗΜΈΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

www.rehau.gr

Τεχνολογία Οικοδομής
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Τα κουφώματα αποτελούν μία επένδυση ζωής: Χτίζετε ή ανακαινίζετε και βρίσκεστε αντιμέτωποι με μία σημαντική
απόφαση. Αν έχουν ιδιαίτερη σημασία για εσάς ο σχεδιασμός, η άνεση, η λειτουργικότητα, η εξοικονόμηση ενέργειας
και χρημάτων, μέσω αποτελεσματικής θερμομόνωσης καθώς και η διατήρηση της αξίας των κουφωμάτων σας, τότε
παίρνετε τη σωστή απόφαση, επιλέγοντας κουφώματα από Euro-Design 70.
Εξεζητημένος σχεδιασμός για το σπίτι σας
Επενδύετε πολλά στο σπίτι σας. Και θέλετε να
ανταποκρίνεται η κάθε λεπτομέρεια στις επιθυμίες σας.Τα
κουφώματα από Euro-Design 70 συμβάλλουν σημαντικά,
στο να απολαμβάνετε τον χώρο σας καθημερινά. Ιδιαίτερα,
αν έχετε εξεζητημένες απαιτήσεις ως προς τον σχεδιασμό.
Γιατί κουφώματα από Euro-Design 70 ολοκληρώνουν
τέλεια την εμφάνιση του σπιτιού σας.

Πολυάριθμα σχήματα, χρώματα (με ειδικό λακάρισμα) και
σύγχρονα σχεδιασμένα φύλλα, σας παρέχουν πληθώρα
δυνατοτήτων.
Επιπλέον, έχετε μία πολύ ξεχωριστή δυνατότητα: Με
καλύμματα αλουμινίου μπορείτε να ενσωματώσετε τα
κουφώματά σας με τέλειο τρόπο σε προσόψεις αλουμινίου
ή απλά να δώσετε ξεχωριστές πινελιές.
Το κατασκευαστικό βάθος των 70 mm, καθώς
και η τεχνολογία των 5 θαλάμων, εξασφαλίζουν
αποτελεσματική θερμομόνωση.
Συντελεστής θερμομόνωσης Uf*: 1,3 W/m2 K

* Ο συντελεστής θερμομόνωσης U: περιγράφει τη
θερμοδιαπερατότητα ενός οικοδομικού στοιχείου.
Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής U, τόσο μικρότερη είναι η
απώλεια ενέργειας.
Οι θάλαμοι της εσωτερικής και εξωτερικής πλευράς, εξασφαλίζουν καλή
ηχομόνωση και θερμομόνωση.
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την ποιότητα REHAU

Όλα τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:
Σύστημα προφίλ κουφωμάτων Euro-Design 70 για εξεζητημένες κατασκευές
Θερμομόνωση:

Uf-τιμή: 1,3 W/m2 K

Κατασκευαστικό βάθος:

70 mm

Αντιδιαρρικτική
προστασία:

έως κατηγορία αντίστασης 2

Ηχομόνωση:

έως κατηγορία ηχομόνωσης 4

Επιφάνεια

ποιοτική, λεία, κλειστή και εύκολο καθάρισμα

– ιδανικό για κτίρια χαμηλής ενεργειακής
Εξαιρετικός σχεδιασμός και ύψιστη
ποιότητα είναι τα σήματα της
REHAU.

κατανάλωσης και ενεργειακή ανακαίνιση
– συνδυάζεται με ρολά REHAU Comfort-Design Plus

– τεχνολογία 5-θαλάμων
– για παράθυρα και μπαλκονόπορτες
– για εξεζητημένες κατασκευές
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