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LOCUIN}E CU STIL {I CONFORT
CU FERESTRE DIN PROFILE REHAU BRILLANT-DESIGN

Ferestrele sunt o investi]ie pentru toat` via]a: indiferent dac` construi]i sau renova]i, v` afla]i în fa]a unei
decizii importante. Dac` pune]i accent pe design, confortul locuin]ei [i economisirea costurilor prin izola]ie
termic` eficient` sau men]inerea valorii, atunci ferestrele REHAU Brillant-Design reprezint` decizia corect`.

Conving`toare [i u[or de între]inut: profile
cu suprafe]e de înalt` calitate [i aspect
nobil.

Valori deosebit de bune de izola]ie
termic`. Mai ales ferestrele cu o suprafa]`
mare trebuie s` protejeze bine împotriva
frigului, altfel ele radiaz` aceast` r`ceal`.
Acest efect este redus cu ferestrele
REHAU Brillant-Design iar dvs. v` sim]i]i
bine din toate punctele de vedere.

Design preten]ios pentru casa dvs.
Investi]i mult în casa dvs. [i dori]i s` corespund` pân`
în detaliu dorin]elor dvs. personale. Ferestrele REHAU
Brillant-Design contribuie la bucuria dvs. de a v`
întoarce de fiecare dat` acas`. Mai ales dac` ave]i
preten]ii speciale în ceea ce prive[te designul.
Ferestrele REHAU Brillant-Design completeaz` perfect
imaginea casei dvs. Formele, culorile, decorurile
numeroase [i canatul cu design v` deschid multiple
posibilit`]i.

Economisire de energie prin izola]ie termic`
Cu ferestrele REHAU Brillant-Design v` sim]i]i cât
mai protejat în casa dvs., chiar [i în anotimpul rece.
Datorit` unei valori foarte bune de izola]ie termic`,
c`ldura r`mâne acolo unde trebuie s` r`mân`: în
interiorul casei dvs. Astfel v` bucura]i de un climat
pl`cut al locuin]ei [i de o factur` pentru înc`lzire
cu costuri surprinz`tor de reduse. Ideal pentru case
cu consum energetic redus sau renovarea cl`dirilor
vechi.

Toate avantajele pe scurt:

DESIGN DE
FERESTRE
Aceasta este emblema calit`]ii REHAU.

Marc` de conformitate pentru
profile de ferestre din material
plastic

Sistemul de profile pentru ferestre REHAU Brillant-Design pentru locuin]e preten]ioase

Izola]ie termic`:

Valoare Uf: 1,3 W/m2 K
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Adâncime constructiv`:

70 mm
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Protec]ie antiefrac]ie:

pân` la clasa de rezisten]` 3
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Izola]ie fonic`:

pân` la clasa de protec]ie fonic` 5
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Suprafa]a:

de înalt` calitate, neted`, închis` [i u[or de între]inut pag 14

– ideal pentru case cu consum energetic
redus [i renovarea construc]iilor vechi
]inând cont de consumul energetic
– inclusiv rulouri REHAU Comfort-Design

– tehnica celor 5 camere
– pentru ferestre [i u[i de balcon
– pentru construc]ii de locuin]e preten]ioase

Sistemul de profile pentru ferestre REHAU Brillant-Design plus
Izola]ie termic`:
Designul excep]ional [i înalta calitate
sunt emblemele REHAU.
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valoare Uf: 1,2 W/m2 K

“Un plus” de izola]ie termic` prin arm`tur` de o]el special` separat` termic REHAU-termostabil.

3

4

IZOLARE TERMIC~ {I ECONOMISIRE DE ENERGIE
CONFORT PE ORICE VREME

Confortabil
Izola]ia termic` excelent` a ferestrelor REHAU Brillant-Design asigur` un climat pl`cut locuin]ei, chiar [i
atunci când afar` este furtun` sau ninge. Datorit` adâncimii constructive de 70 mm precum [i etan[`rii
cu dou` garnituri, ferestrele REHAU Brillant-Design ]in la distan]` frigul, curentul, praful [i umezeala. În
plus, cele cinci camere de aer ac]ioneaz` ca o barier` izolant` între temperaturile exterioare joase [i spa]iile
interioare înc`lzite. Rezultatul este o valoare de termoizola]ie extrem de mic` Uf: 1,3 W/m2K. Ideal pentru
construc]ii noi bazate pe tehnica consumului redus de energie [i renovarea construc]iilor vechi ]inând cont de
consumul energetic - [i pentru costuri reduse pentru înc`lzire.
Adâncimea ideal` de execu]ie de 70 mm
precum [i tehnica celor 5 camere asigur` o
izola]ie termic` eficient`.
Izola]ie termic` Uf: 1,3 W/m2K.

*valoarea U: descrie transferul termic prin intermediul unui
element de construc]ie.
Cu cât este mai mic` valoarea U cu atât mai mic` este
pierderea de c`ldur`.

Rentabil: cu ferestrele REHAU Brillant-Design pute]i reduce pierderile de energie
termic` la ferestre cu pân` la 75%!
Economisi]i
pân` la 70%

Economisi]i
pân` la 75%

100%*

56%*

30%*

25%*

Ferestre vechi
de lemn

profil
bicameral

profil cu
4 camere

profil cu 5 camere
REHAU Brilliant-Design

Valoare Uf (ram`)

2,2

1,9

1,6

1,3

Valoare Ug (sticl`)

5,8

3,0

1,3

1,1

Valoare Uw (fereastr`)

4,8**

2,8**

1,5**

1,3**

Consum energetic în %

Economisi]i
pân` la 44%
100
75
50
25

*baza: fereastra veche de lemn = 100%

**

REHAU Brillant-Design plus: solu]ia cu
arm`tur` separat` termic
Cu ferestrele REHAU Brillant-Design plus
îmbun`t`]i]i caracteristicile de izolare
termic` ale ferestrei dvs. cu alte noi
procente. “Un plus” îl constituie în acest
caz arm`turile speciale din o]el separate
termic REHAU Termostabil. Cu acestea
îmbun`t`]i]i valoarea Uf a ferestrelor dvs.
la 1,2 W / m 2 K .
Cele mai bune condi]ii pentru
posibilit`]i publice de promovare. Firma
produc`toare de ferestre v` consiliaz` cu
pl`cere.

valoarea Uw (fereastr`) (123x148 cm) conform DIN EN 10077-1
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FORME
ATÂT DE VARIATE PRECUM ARHITECTURA

Ferestrele REHAU Brillant-Design v` pun în valoare
casa prin aspectul lor elegant, modern [i suprafe]ele
lucioase.
Noi nu punem grani]e imagina]iei dumneavoastr`.
Pute]i alege între diferite culori [i forme, ca de
exemplu ram`-design de 80 mm adâncime
constructiv` [i tehnic` cu [ase camere.
În combina]ie cu canatul rotund
REHAU Brillant-Design se creeaz` o imagine de
ansamblu deosebit de armonioas`. Cu acest sistem
de ferestre nici o dorin]` nu r`mâne neîndeplinit`.

Ram`-design cu contur rotund
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Forme care pun în eviden]`
Ferestrele REHAU Brillant-Design v` ofer` formele [i
execu]iile potrivite pentru diverse arhitecturi. Astfel,
de exemplu cu linii arcuite [i oblice în câmpul vizual
sau cu ferestre construite cu [prosuri, pute]i sublinia
stilul casei dvs. [i crea un aspect deosebit de
impresionant. Pentru a oferi un caracter individual,
canatul de fereastr` poate fi ob]inut în dou` variante
distincte de design: elegant rotunjit, decent oblic

sau cu suprafe]e suprapuse în mod marcant una fa]`
de cealalt`. Pute]i fi sigur c` ferestrele dvs. î[i pun
accentul cu stil pe ambientul locuin]ei [i în acela[i
timp se integreaz` armonios în întreaga arhitectur`
a casei dvs. Izola]ie termic` ridicat` garantat` de
fiecare dat`.

Variante de design pentru canatul
de fereastr`

Canat-design rotunjit

Canat-design oblic

Canat-design cu suprafe]e deplasate
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CULORI
ALB, UNI SAU STRUCTURATE

De la clasic pân` la modern
Ferestrele REHAU Brillant-Design sunt diversificate nu numai ca form` ci [i ca nuan]e. Pe lâng` clasicul
alb g`si]i spre alegere aproape toate culorile paletei RAL. Dac` prefera]i un aspect de lemn structurat, atunci
decorul nostru deosebit de u[or de între]inut v` va entuziasma cu siguran]`. Datorit` lamin`rii cu o folie
special` ob]ine]i un aspect deosebit.
Aspect de lemn: aspectul
de lemn este dat de o folie cu
structur` deosebit de rezistent` la
decolorare [i uzur`.

Vopsirea: se poate ob]ine în
Capace din aluminiu
aproape toat` paleta de culori RAL. Vopsire posibil` în aproape toate
tonurile RAL [i Eloxal (metalizat).

Culori [i suprafe]e exclusive pentru
orice stil sau idee.
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PROTEC}IE |MPOTRIVA P~TRUNDERII PRIN
EFRAC}IE
PROTEC}IE CROIT~ PE M~SUR~

În func]ie de pozi]ia ferestrei: foarte u[or, u[or, greu sau foarte greu accesibil`, pute]i adapta protec]ia contra p`trunderii prin efrac]ie
nevoilor personale de siguran]`.

Bine dota]i împotriva încerc`rilor de
p`trundere prin efrac]ie
Pentru a v` relaxa trebuie s` v` sim]i]i în siguran]`.
Pentru ca dvs. s` v` pute]i relaxa atât acas` cât [i în
timpul c`l`toriilor v` stau la dispozi]ie ferestre
REHAU Brillant-Design în clase diferite de rezisten]`
contra p`trunderii prin efrac]ie – în func]ie de nevoi.

Siguran]a de baz`: \n cazul ferestrelor foarte greu
accesibile siguran]a de baz` este suficient`.
Clasa de rezisten]` WK1: pentru ferestre greu
accesibile. Protec]ie de baz` împotriva încerc`rilor
de efrac]ie în for]` precum lovire, s`ritur`, opintire cu
um`rul (în special acte de vandalism). Este integrat` [i
o protec]ie împotriva utiliz`rii de pârghii simple.
Clasa de rezisten]` WK2: pentru ferestre u[or
accesibile. Protec]ia ferestrei este astfel conceput`
încât s` preîntâmpine cazul în care sp`rg`torul de
ocazie încearc`, cu ajutorul unor unelte simple precum
[urubelni]`, cle[te sau pan`, s` for]eze fereastra
închis` [i încuiat`.
Clasa de rezisten]` WK3: pentru ferestre foarte
u[or accesibile. Protec]ie suplimentar` împotriva
utiliz`rii unei a doua [urubelni]e [i a unei r`ngi cu
gheare.

Deoarece în România majoritatea p`trunderilor prin
efrac]ie au loc prin ferestre [i u[i cu geam, dotarea
cu o protec]ie contra p`trunderii prin efrac]ie realizat`
individual pentru fiecare fereastr` este foarte
important`. Elementele speciale de închidere [i alte
componente de siguran]` asigur` posibilitatea de a
stabili o protec]ie individual` contra p`trunderii prin
efrac]ie pentru fiecare fereastr` REHAU Brillant-Design.
Componente de siguran]` speciale
pentru o protec]ie individual` împotriva
p`trunderii prin efrac]ie.

Siguran]` de baz`
Clasa de rezisten]` WK1
Clasa de rezisten]` WK2
Clasa de rezisten]` WK3
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IZOLA}IE FONIC~
ADAPTAT~ INDIVIDUAL

Pentru ca nimic s` nu v` tulbure lini[tea
Chiar dac` afar` este zgomot ferestrele
REHAU Brillant-Design asigur` în interior o lini[te
pl`cut`. Chiar [i atunci când sursele puternice de
zgomot se g`sesc în imediata vecin`tate. Pentru astfel
de cartiere de locuit, care sunt expuse unei polu`ri
fonice excesive, ferestrele REHAU Brillant-Design
Este posibil` o cre[tere pân` la clasa de
izola]ie fonic` 5.

Cartier
(nivel de zgomot)

Nivel fonic
maxim
recomandat

pot fi adaptate individual nevoilor dumneavoastr`
de protec]ie fonic` – pân` la clasa de izola]ie fonic`
maxim` 5. Astfel v` pute]i destinde oricând, chiar [i
când afar` este extrem de mult zgomot. Ferestrele
REHAU Brillant-Design reprezint` solu]ia pentru o
izola]ie fonic` maxim`.

Coeficient de
izola]ie fonic`*
al ferestrei
recomandat

Clasa
de
izola]ie
fonic`

Cartier de
locuin]e
cca. 60 dB

Somn: 25-30 dB
Locuit: 30-35 dB
Munc`: 35-50 dB

32 dB
25 dB
25 dB

2
1
1

Centrul
ora[ului
cca. 70 dB

Somn: 25-30 dB
Locuit: 30-35 dB
Munc`: 35-50 dB

40 dB
35 dB
32 dB

4
3
2

Zona
industrial`

Somn: 25-30 dB
Locuit: 30-35 dB
Munc`: 35-50 dB

45 dB
40 dB
35 dB

5
4
3

peste 70 dB

REHAU
BrillantDesign

*Nivelul fonic pe care îl estompeaz` fereastra

Pentru orice caz: cu ferestrele REHAU Brillant-Design pot fi îndeplinite cerin]ele claselor de izola]ie
fonic` de la 1 pân` la 5.
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DURAT~ LUNG~ DE VIA}~
O NOU~ BUCURIE |N FIECARE ZI

Durabile, de o valoare constant` [i u[or de între]inut
Ferestrele ar trebui s` v` ofere pl`cere mult timp – [i munc` pu]in`.
De aceea ferestrele REHAU Brillant-Design sunt executate numai cu o calitate excep]ional`. Ele î[i p`streaz`
valoarea în mod constant [i, datorit` suprafe]ei remarcabile, sunt în plus u[or de între]inut.
Prelucrarea materialului se distinge prin
durabilitate [i constan]a valorii.

Ferestrele REHAU Brillant-Design sunt produse
cu cea mai mare grij` [i exclusiv din materiale de
înalt` calitate. Materialul RAU-PVC este deosebit de
rezistent la condi]iile atmosferice, u[or de între]inut
[i contribuie permanent la men]inerea [i cre[terea
valorii casei dvs.

Suprafe]ele de înalt` calitate asigur` [i
confort la cur`]are.

Prin suprafe]ele lor închise [i netede de o calitate
remarcabil` ferestrele REHAU Brillant-Design se
murd`resc mai greu [i se pot cur`]a repede [i f`r`
efort cu ap`, solu]ie de cur`]at [i o cârp` moale.
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SISTEME DE JALUZELE
PROTEC}IE ÎMPOTRIVA SOARELUI {I A INSECTELOR

Protec]ie împotriva soarelui prea puternic,
privirilor indiscrete [i a oaspe]ilor nepofti]i
Toate acestea se reunesc în jaluzelele
REHAU Comfort-Design. Combina]iile de fereastr`
– jaluzea v` ofer` o întreag` serie de avantaje pl`cute:
începând cu protec]ie efectiv` împotriva privirilor [i
luminii, pân` la protec]ie sporit` contra p`trunderii
prin efrac]ie [i izola]ie termic`. Se pot livra variante

diferite în albul clasic [i diferite aspecte de lemn, la
alegere cu ac]ionare prin manivel` sau motor [i dac`
se dore[te cu jaluzea suplimentar` pentru protec]ie
împotriva insectelor. Microg`urirea unic` asigur` în
pozi]ia u[or deschis o lumin` deosebit de pl`cut`
[i în acela[i timp protejeaz` împotriva p`trunderii
insectelor.

Combina]ia ideal`:
ferestre REHAU Brillant-Design [i
jaluzele REHAU Comfort-Design.

Microg`urire pentru o lumin` blând` [i
ca barier` împotriva insectelor.

Protec]ie elegant` împotriva luminii, c`ldurii [i
privirilor indiscrete: REHAU Comfort-Design.

Microg`urirea deosebit de fin`, special dezvoltat`, asigur` o
lumin` pl`cut blând`.
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FERESTRELE REHAU BRILLANT-DESIGN
PENTRU A V~ BUCURA ÎNDELUNG DE CASA DVS.

REHAU POLYMER SRL
Biroul de Vânz`ri Bucure[ti
{oseaua de Centur` nr. 14-16
077180 Tunari, jud. Ilfov
Tel: (004) 021 266 51 80
Fax: (004) 021 266 51 81
e-mail: bucuresti@rehau.com

www.rehau.ro

Experien]a asigur` calitatea
De peste patru decenii REHAU dezvolt` [i produce sisteme de profile
pentru ferestre [i fa]ade, u[i [i sisteme de rulouri. Gândirea inovatoare,
func]ionalitatea practic` [i calitatea tradi]ional` ridicat` a produselor
sunt caracteristici care ne reprezint`.
Pentru aceasta exper]ii de la REHAU folosesc cuno[tin]e valoroase
din domeniul construc]iilor, domeniu în care întreprinderea opereaz`
cu succes, de mul]i ani, pe plan mondial.
Aceste sinergii, precum [i strânsul parteneriat cu produc`torii de
ferestre [i cu numero[ii colaboratori preg`ti]i la Academia REHAU au
f`cut ca REHAU s` devin` lider în produc]ia de sisteme de profile
pentru ferestre [i fa]ade, u[i [i sisteme de rulouri.

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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Miz`m pe competen]`
REHAU colaboreaz` numai cu produc`tori de ferestre cu experien]`.
Aici întâlni]i cei mai buni profesioni[ti [i primi]i consultan]` de
specialitate chiar [i în cazul unor construc]ii cu arhitectur` deosebit`,
indiferent c` este vorba de construirea unei case noi sau de renov`ri,
de la aspecte legate de forma ferestrelor, trecând prin caracteristicile
func]ionale, cum sunt izolarea termic` [i protec]ia antifonic`, [i pân` la
protec]ia antiefrac]ie. Ferestrele dumneavoastr` vor fi executate, livrate
[i montate exact a[a cum le dori]i. Chiar [i dup` montare, firma
produc`toare de ferestre se va ocupa cu pl`cere de dumneavoastr`
[i în continuare.

