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Ak kladiete dôraz na celkový komfort bývania, na úsporu
nákladov prostredníctvom efektívnej tepelnej izolácie a energeticky uvedomelej výstavby, urobili ste kúpou okien REHAU
Brillant-Design MD správne rozhodnutie. Sú optimálne pre
nízkoenergetické domy i energeticky zodpovedné rekonštrukcie starých budov. S oknami REHAU Brillant-Design MD
sa doma cítite vždy isto a príjemne. Výborná tepelnoizolaèná
charakteristika a systém stredového tesnenia integrovaný na
krídle zabezpeèia, že chlad i vlhkosť zostávajú vonku a vy si
pokojne vychutnáte útulnú obytnú klímu a príjemne nízke
úèty za kúrenie. Spomenuté výhody robia z okna REHAU
Brillant-Design MD ideálny komponent pre nízkoenergetické
domy a energeticky zodpovedné rekonštrukcie starých budov.
Zvláštne požiadavky na dizajn a farbu?
Kreatívna všestrannosť a vysoko hodnotný materiál
prepožièiavajú oknám z REHAU Brillant-Design MD uš¾achtilý
charakter a perfektne dopåòajú vzh¾ad vášho domu bez
rozdielu toho, aký štýl uprednostòujete. Množstvo foriem,
farieb a dekorov otvorí takmer bezhranièné kompozièné
možnosti pre rekonštrukcie i novostavby, od tradièných po
moderné. Pokia¾ kladiete dôraz na stredové tesnenie ako
alternatívu k dorazovému tesneniu, je REHAU Brillant-Design
MD skvelá vo¾ba.
Tvary - tak všestranné ako architektúra sama. Zvýraznite
vlastný štýl a štýl vášho domu.
Tepelná izolácia - príjemná obytná klíma, nízke náklady na
kúrenie (zvýšite tak hodnotu vlastnej obytnej stavby).
Ochrana proti zvuku - okná je možné prispôsobiť vašej
individuálnej požiadavke na ochranu proti hluku.
Dlhá životnosť - zásluhou vysokokvalitného povrchu výnimoèná odolnosť proti vplyvom poèasia a ¾ahká údržba.

Cítite sa príjemne a šetríte energiu
Okná REHAU Brillant-Design MD dosiahnu pri každej vonkajšej teplote útulnú obytnú klímu. So stavebnou
håbkou 70 mm a v krídle s integrovaným stredovým tesnením (MD) zabezpeèujú, že vietor a rozmary poèasia
zostávajú vonku. Päť vzduchových komôr pôsobí ako dodatoèná izolaèná bariéra medzi nízkymi vonkajšími
teplotami a teplým vnútorným prostredím. Výsledkom je ve¾mi nízka hodnota prechodu tepla rámom
Uf* = 1,3 W/m2K. Vïaka tomu sú okná REHAU Brillant-Design MD ideálne pre novostavby v nízkoenergetickom štandarde, tepelno-izolaène optimalizované rekonštrukcie - pre nízke náklady na kúrenie. Efektívnu
tepelnú izoláciu zabezpeèuje ideálna stavebná håbka 70 mm ako aj 5-komorová technika.
Farby a povrchy pod¾a vášho vkusu
Vyh¾adajte si farby a dekory vhodné do vášho prostredia, pretože
popri klasickej bielej sú na výber takmer všetky RAL-farby. Pokia¾
uprednostòujete štruktúrovaný vzh¾ad dreva, budete nadšení
našimi výnimoène ¾ahko udržiavate¾nými dekormi. Zásluhou špeciálnej laminátovej fólie dosiahnete originálny a hodnotný vzh¾ad.
Dekor dreva: Dekory dreva pozostávajú z vysoko svetluodolnej
a vysoko oteruodolnej fólie so štruktúrou.
Lakovanie: Možnosť zabezpeèiť v takmer všetkých RAL-farbách.
Hliníková predsadená lišta: Lakovanie je možné v takmer
všetkých RAL-farbách a elox-tónoch (metalíza).
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