
FRIENDLY

FENESTRA 
GENEO DVERE

Jednoducho to najlepšie pre 
vstupné dvere vášho domu 

FENESTRA GENEO DVERE sú plastové dvere z profi lového systému REHAU® GENEO®. Predstavujú jedineènú 
inováciu s perspektívou budúcnosti. Predbehli svoju dobu v technológii, vïaka èomu spájajú dizajn 
a komfort s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou. Svojimi výnimoènými vlastnosťami vytvárajú tlak 
na sprísòovanie doteraz platných noriem.
Budujte na systéme profi lov vchodových dverí, ktorý je najmodernejší na trhu. Zabezpeète si dlhodobú 
záruku zachovania hodnoty vašej nehnute¾nosti. Vhodný pri novostavbách a aj pri sanáciách.

FENESTRA GENEO DVERE predstavujú systém vchodových dverí z REHAU® GENEO®. Vïaka špièkovému 
materiálu RAU-FIPRO® a inovaènej konštrukcii profi lov sú najhospodárnejšími plastovými dverami. 
V neposlednom rade chránia váš domov pred nežiaducimi hosťami vïaka odolnosti proti vlámaniu.
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CHARAKTERISTIKA HODNOTY / INFORMÁCIE

Systém High-Tech REHAU GENEO® 
RAU–FIPRO®

Poèet komôr 6

Håbka rámu 86 mm

Håbka krídla 86 mm

Poèet tesnení 3

Súèinite¾ prechodu tepla Ud = 0,86 – 1,0 W/(m2.K)

Zvuková izolácia v závislosti od výplne alebo skla

Vodotesnosť 4A

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom Trieda C2

Prievzdušnosť Trieda 2

Prah znížený hliníkový s prerušeným 
tepelným mostom

Cylindrická vložka pod¾a výberu

Kovanie štvorbodové uzatváranie*

Standardná farba biela a farby pod¾a výberu

Profi lový systém
REHAU® GENEO® Uf=1,2 W/(m2.K). 
Kompozitný materiál poskytuje 
najvyššiu stabilitu vïaka staticky vy-
pracovanej profi lovej konštrukcii 
Šesťkomorový profi l s dvomi dora-
zovými tesneniami a jedným stre-
dovým tesnením sivej farby pri bielych 
a èiernej farby pri farebných profi loch.  

Funkènosť a dizajn
Dizajn dverí prispôsobený európským 
štandardom. Možnosť dvere jedno 
a dvojkrídlové, otváravé dnu a von.

Farby a povrchová úprava
Štandardné dvere vyrábané s povr-
chom hladkým bielym - RAL: podobná 
9016, jemne štruktúrovaný s fóliou 
(pozri tabu¾ku aktuálnych farieb) 
alebo s AL klipmi vo farbe  RAL pod¾a 
výberu.

Zasklenie a výplne
Štandardné vyhotovenie s izolaèným 
trojsklom CLIMATOP® Ultra N 4-16-4-
16-4  Ug=0,6 W/(m2.K), možnosť Ug=0,5 
W/(m2.K) s AL alebo teplým rámikom. 
Okrasná výplò pod¾a aktuálneho 
katalógu.

Zasklievacie lišty
Tvar lišty pod¾a tvaru krídla: hranaté.

Kovanie
Celolištový zámok so štyrmi nasta-
vite¾nými rolnièkovými uzávermi. 
Povrchová úprava titán zinok 
znaèkový výrobok. 3ks 2-dielnych pán-
tov Dr. Hahn na krídlo vo farbe bielej, 
hnedej alebo svetlý hliník. Dverná 
k¾uèka farba pod¾a požiadavky. 

Starostlivosť a údržba
Poskytujeme 2-roènú záruku pri 
dodávke bez montáže a 5-roènú 
záruku pri dodávke s montážou. 
Podmienkou záruky je pravidelná 
údržba pod¾a návodu na použitie.

  *  zámok môže byť dodávaný vo vyšších úrovniach bezpeènosti


