RAU-FIPRO

ПРОЗОРЦИ GENEO

Големите размери и модерният дизайн на съвременните прозорците
изискват материали, които са леки и едновременно с това стабилни.
RAU-FIPRO е високотехнологичен фибро - композит, който перфектно
съчетава дизайн и енергийна ефективност.

› Големи елементи за повече светлина и топлина от слънцето

Заложете на високите технологии за Вашите прозорци

Насладете се на предимствата на съвършения живот

› Оптимални топло- и шумоизолационни качества
› Защита от влизане с взлом до клас RC 3

RAU-FIPRO се отличава с максимална стабилност при огромно
разнообразие от дизайнерски решения.

› HDF повърхност (High-Definition-Finishing) за по детски лесна поддръжка
› Върховна стабилност с минимално тегло благодарение на
композитния материал RAU-FIPRO

› Фибро - композитните материали се използват в
модерните самолети, състезателни коли и в
прозорците GENEO.
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RAU-FIP

› RAU-FIPRO позволява максимална стабилност при много
ниско тегло.
› Високотехнологичният материал осигурява лесна употреба и
перфектна изолация.

Интересувате се от GENEO? С удоволствие ще Ви помогнем със съвет!
www.rehau.bg/Geneo

»

Една къща трябва да
бъде дълговечнадобре е, когато материалът е изпреварил
времето си.

«
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GENEO
GENEO за съвършен живот
Прозорецът

Прозорецът за съвършен живот

ОПТИМАЛНА ИЗОЛАЦИЯ

НАЙ-МОДЕРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Спестете до 76% енергия*

Погрижете се за приятната атмосфера у дома

КРЕАТИВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ

Оставете един революционен високотехнологичен продукт да работи
за Вас при пестенето на енергия: RAU-FIPRO e тайната на отличната
топлоизолация.

Осигурете си спокойствие с едно завъртане на дръжката

GENEO е толкова гъвкав, че дори и най-необичайните идеи се изпълняват лесно - от максимално големи прозорци и витрини, до специални
форми като ъгли, сводове и кръгове.

В съчетание с троен стъклопакет получавате изключителната стойност на
коефициент на топлопреминаване UW от 0,60 W/m2 K. Този GENEO-вариант
е официално сертифициран от института за пасивни къщи в Дармщат.

Изберете между многобройни цветове, форми и размери

Шумът вреди - в дългосрочен план дори на здравето Ви. Благодарение
на GENEO и недостигнатите досега стойности на шумоизолация в клас 5
повишавате своя комфорт на живот.

Открийте своя индивидуален стил - GENEO прави желанията Ви
възможни.

Част от цветовото многообразие на GENEO:

Влагането на прозорци GENEO в нискоенергийни и пасивни къщи е
най-доброто решение за Вас.

Дървесни
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dB(A)
тежкотоварни автомобили

GENEO

44 dB(A) спокойно жилище

RAL-цветове
Алуминиеви

Лесна употреба, лесна поддръжка
Благодарение на модерната HDF повърхност (High-DefinitionFinishing) замърсяванията се почистват много просто и лесно.

HDF
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Новоразработената концепция за уплътняване осигурява оптимално
напрежение при затваряне. Тъй като не е необходимо прозорците GENEO
да бъдат подсилвани със стомана, теглото на крилата им е значително
по-леко от това на другите прозорци. Така употребата е много по-лесна дори и при големи прозорци.

енергия

* Намаляване на енергийните загуби през прозореца при смяна на старите дървени/пластмасови
прозорци от 80-те години (Uf = 1,9; Ug = 3,0) с прозорци от профили GENEO (Uf = 0,86; Ug = 0,5),
Размери на прозореца 123 x 148 cm

ПОВИШЕНА СИГУРНОСТ
Без компромиси

RC 1
Без защита
Бързо разбиване

RC 2

Обикновена защита
00:30 min

RC 3

Подобрена защита при
обикнов. инструменти

01:00 min

Подобрена защита при
тежки инструменти

03:00 min

05:00 min
05:00 min

Дори и без допълнителна стоманена армировка GENEO достига клас на защита от взлом RC 2, благодарение на стабилния фибро-композит RAUFIPRO. И това при изключителна топлоизолация. По желание е възможно и
допълнително оборудване за защита.

Дори при цветовия дизайн GENEO Ви предоставя пълна свобода:
Използвайте повече от 50 вида цветно фолио и над 170 цвята за
лакиране по RAL или оформете прозорците си според Вашите лични
представи и желания с помощта на алуминиеви капачки.

