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Stylowy wygląd, 
nieograniczone 
widoki
Nowoczesny, atrakcyjny optycznie system 
balkonów francuskich SKYFORCE.

Okna odkrywane na nowo.  
Na miarę dzisiejszych potrzeb.  

Jasne 
widoki
na zewnątrz

Tu możesz zakupić nowoczesny balkon 
francuski SKYFORCE:

Prawne wymagania odnośnie systemów 
ochrony przed upadkiem z wysokości często 
mają trwały wpływ na ich ogólny wygląd 
zewnętrzny. Z nowym systemem balkonów 
francuskich SKYFORCE to już przeszłość.

Więcej informacji znajdziesz na stronie  
www.rehau.pl/skyforce



Nic tak nie uatrakcyjnia 
nowoczesnych form 
architektonicznych jak 
przeszklone fasady z oknami 
od podłogi do sufitu.

Bezpieczeństwo z certyfikatem
Wybierając SKYFORCE możesz polegać na certy-
fikowanym rozwiązaniu systemowym. Oznacza 
to, że wszystkie komponenty są do siebie idealnie 
dopasowane i połączone z Twoimi oknami REHAU 
w sposób odporny na obciążenia. W Polsce zestaw 
balustrad systemu SKYFORCE został przebadany 
w Instytucie Techniki Budowlanej i uzyskał pozy-
tywną ocenę techniczną (ITB-KOT-2022/2227).

Realizacja bez trosk
SKYFORCE jest dostępny u Twojego sprzedawcy 
okien REHAU. Dzięki zasadzie „wszystko z jednego 
źródła“ nie są już potrzebne czasochłonne dodat-
kowe uzgodnienia. Skutecznie ułatwia to budowę 
i skraca jej realizację. Poza tym, Twój przeszklony 
balkon francuski SKYFORCE został tak zaprojek-
towany, aby idealnie pasował do Twoich nowych 
okien REHAU.

Balkon francuski 
SKYFORCE –  
stylowo
i bezpiecznie

Wszechstronne zastosowanie
Balkon francuski SKYFORCE można montować 
na stolarce z systemów REHAU Euro-Design 70, 
Brillant-Design, SYNEGO oraz GENEO.

Stylowy wygląd,  
nieograniczone widoki
SKYFORCE to nowy, atrakcyjny 
optycznie system przeszklo-
nych balkonów francuskich. 
Jego widoczne części można 
doskonale dopasować do indy-
widualnego koloru okna.  
Dzięki temu SKYFORCE perfek-
cyjnie i zarazem dyskretnie 
podkreśla czyste prowadzenie 
linii nowoczesnej fasady. Zaś 
szklana konstrukcja płyty 
czołowej zapewnia najlepszy 
widok na zewnątrz – przez cały 
czas.

Perfekcyjne zintegrowanie
Elementy balkonu francuskiego 
dostępne są w kolorze szarym 
antracytowym (RAL 7016), 
białym beskidzkim (RAL 9016) 
oraz naturalnego aluminium 
eloksalowanego. Profile można 
także lakierować proszkowo, 
dopasowując ich kolor do koloru 
okien. W połączeniu z ukrytym 
systemem mocowania, daje to  
w efekcie niezwykle stylowy 
wygląd.


