
KALEIDO PAINT
Program lakierów REHAU
do systemów okiennych i drzwiowych REHAU.

Okna odkrywane na nowo. 
Na miarę dzisiejszych potrzeb. 



Ponad  
150 
odcieni
RAL, DB lub NCS

Doskonałe 
powłoki lakier-
nicze do okien 
REHAU
100% jakości REHAU – z pewnością właściwa decyzja 
Nowe okna i drzwi to inwestycja w przyszłość. Dlatego dbamy o to, 
aby nasi klienci cieszyli się z ich niezmiennej jakości i trwałości 
przez wszystkie lata użytkowania – tak samo, jak pierwszego dnia.  
I nie ma tu znaczenia, jaki kolor stolarki wybrali. Dopiero po zdaniu 
wszystkich testów sygnujemy lakierowane profile okienne  
i drzwiowe jakością REHAU.  
W ten sposób zapewniamy przyczepność i odporność powłoki lakier-
niczej przez długie lata.

KALEIDO PAINT – ponad 30 lat kompetencji REHAU
Dzięki lakierom KALEIDO PAINT możesz urzeczywistniać swoje kolo-
rystyczne marzenia. Paleta kolorystyczna stale się przy tym poszerza 
– na przykład o farby strukturalne z dodatkiem specjalnych mato-
wych cząsteczek dla uzyskania niepowtarzalnego efektu.  

 ▪ Łatwa w czyszczeniu powierzchnia 
 ▪ Innowacyjny design i modne kolory 
 ▪ Odporność na warunki atmosferyczne i światło

1  Przed zastosowaniem wszystkie farby 
dokładnie analizujemy, a także poddajemy 
kompleksowym testom (np. badaniu 
metodą siatki nacięć) i działaniu naturalnych 
czynników atmosferycznych. 

2  Szlachetna powłoka natryskiwana jest 
wielowarstwowo, co zapewnia doskonałe 
wykończenie okna.

1

2

Architektoniczna różnorodność
REHAU oferuje nie tylko możliwość indywidualnego doboru  
kolorystyki, ale i różnorodnych wariantów designu.
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Zaprojektuj swoje okna
 ▪  Lakierowanie od zewnątrz, od środka lub obustronnie na jedwabisty 

mat (stopień połysku ok. 30).
 ▪ Lakierowanie obwiedniowe wszystkich powierzchni widocznych - 

od wewnątrz i od środka, wraz z wrębem szyby i rowkiem 
okuciowym (w zależności od systemu).

 ▪ Możliwe jest także lakierowanie strukturalne z drobnym uziarnie-
niem o szczególnych właściwościach wizualnych oraz miłe w dotyku.

 ▪ Możliwe jest także lakierowanie skrzydeł i ościeżnic w różnych 
kolorach.

 ▪ Uszczelki nie są malowane.
 ▪ Opcjonalna powłoka zabezpieczająca z lakieru bezbarwnego,  

która maksymalnie chroni powierzchnię i wydłuża trwałość koloru.

Nasze lakierowane systemy okienne
 ▪ GENEO: powłoka na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 ▪  SYNEGO: powłoka na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrz-

nych lub obwiedniowo w przypadku SYNEGO AD (z uszczelką 
odbojową).

 ▪  Brillant-Design: powłoka na powierzchniach wewnętrznych  
i zewnętrznych lub obwiedniowo, włącznie z wrębem szybowym  
i rowkiem okucia (wszystkie powierzchnie widoczne).

 ▪ Euro-Design 70: powłoka na powierzchniach wewnętrznych  
i zewnętrznych lub z trzech stron, włącznie z wrębem szybowym  
i rowkiem okuciowym (wszystkie powierzchnie widoczne).

Ten sam kolor na powierzchniach wewnętrz-
nych i zewnętrznych

Różne kolory na powierzchniach wewnętrznych 
i zewnętrznych
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Świat kolorów REHAU

perłowo-biały
RAL 1013

żółty cytrynowy
RAL 1012

irchowo-beżowy
RAL 1011

żółty narcyzowy
RAL 1007

pomarańczowo-miodowy
RAL 1006

miodowo-piaskowy
RAL 1005

żółto-miodowy
RAL 1004

żółty sygnałowy
RAL 1003

żółty piaskowy
RAL 1002

beżowy
RAL 1001

beżowo-zielony 
RAL 1000

żółty melonowy*
RAL 1028

oliwkowy
RAL 1027

beżowy ciemny
RAL 1024

żółty ostrzegawczy
RAL 1023

żółty kadmowy
RAL 1021

piaskowo-szary*
RAL 1020

irchowo-szary
RAL 1019

żółty jasny
RAL 1018

żółty siarkowy
RAL 1016

kremowo-beżowy
RAL 1015

słomkowo-beżowy 
RAL 1014

czerwony głęboki
RAL 3001

czerwony ognisty
RAL 3000

pomarańczowy perłowy*
RAL 2013

pomarańczowy sygnałowy*
RAL 2010

pomarańczowy*
RAL 2009

oranż*
RAL 2008

pomarańczowy*
RAL 2004

żółty słoneczny*
RAL 1037

żółty pastelowy*
RAL 1034

żółcień georginiowa*
RAL 1033

żółty ciemna cytryna 
RAL 1032

czerwień kubańska
RAL 3020

koralowy
RAL 3016

czerwony pomidorowy
RAL 3013

brudny różowy*
RAL 3012

czerwony burgundzki
RAL 3011

czerwony tlenkowy
RAL 3009

ciemny wiśniowy*
RAL 3007

bordowy średni
RAL 3005

purpurowy czerwony
RAL 3004

rubinowy
RAL 3003

czerwony karminowy
RAL 3002
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niebieski brylantowy*
RAL 5007

niebieski Capri*
RAL 5019

zielony oliwkowy
RAL 6003

ciemny oliwkowy*
RAL 6015

niebieski sygnałowy*
RAL 5005

turkusowy niebieski*
RAL 5018

zielony świerkowy
RAL 6002

oliwkowy żółty
RAL 6014

niebieski szafirowy*
RAL 5003

niebieski morski*
RAL 5017

zielony szmaragdowy
RAL 6001

zielony trzcinowy
RAL 6013

ultramaryna*
RAL 5002

niebieski średni*
RAL 5015

zielony patynowy
RAL 6000

zielony czarny*
RAL 6012

niebieski turkusowy*
RAL 5001

błękitny szary*
RAL 5014

granatowy perłowy*
RAL 5026

seledynowy groszkowy
RAL 6011

niebieski wrzosowy*
RAL 5000

niebieski kobaltowy*
RAL 5013

błękit goryczki perłowy*
RAL 5025

zielony soczysty
RAL 6010

ciemny fioletowy*
RAL 4007

niebieski lekki*
RAL 5012

niebieski pastelowy*
RAL 5024

zielony jodłowy*
RAL 6009

niebieski liliowy
RAL 4005

granatowy stalowy*
RAL 5011

błękitny popielaty*
RAL 5023

zielony brązowy*
RAL 6008

buraczkowy
RAL 4004

niebieski Chagall*
RAL 5010

niebieski ciemny*
RAL 5022

oliwkowy ciemny*
RAL 6007

niebieski atlantycki*
RAL 5009

turkusowy morski*
RAL 5021

oliwkowy szary
RAL 6006

majowa zieleń
RAL 6017

niebieski szary*
RAL 5008

niebieski zielony*
RAL 5020

zielony niebieski
RAL 6004

zielony turkusowy
RAL 6016
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Świat kolorów REHAU

turkusowy jasny
RAL 6027

szary platynowy
RAL 7036

szary szałwiowy
RAL 7003

szary antracytowy*
RAL 7016

zielony opal
RAL 6026

szary oliwkowy
RAL 7002

szary łupek
RAL 7015

szary jasny
RAL 7035

zieleń paproci
RAL 6025

szary błękitny
RAL 7001

szary brązowy
RAL 7013

szary żółty
RAL 7034

szary kwarcytowy
RAL 7039

zielony sygnałowy
RAL 6032

szary beżowy
RAL 7006

szary grafitowy*
RAL 7024

szary agatowy
RAL 7038

zielony miętowy
RAL 6029

szary mysi
RAL 7005

szary cementowy
RAL 7023

szary stalowy
RAL 7037

zielony sosnowy
RAL 6028

szary sygnałowy
RAL 7004

szary ciemny
RAL 7022

zielony ostrzegawczy
RAL 6024

szary popielaty
RAL 7000

szary bazaltowy
RAL 7012

szary oliwkowy
RAL 7033

oliwkowy brązowy*
RAL 6022

zielony perłowo-opalowy
RAL 6036

szary stalowy
RAL 7011

szary beżowy
RAL 7032

zielony blady
RAL 6021

zielony perłowy
RAL 6035

szary średni
RAL 7010

stalowy średni
RAL 7031

seledynowy średni
RAL 6019

turkusowy pastelowy*
RAL 6034

szary zielony
RAL 7009

szary kamienny
RAL 7030

zielony żółty
RAL 6018

turkusowy ciemny*
RAL 6033

szary khaki
RAL 7008

szary granitowy*
RAL 7026
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szary ciemniejszy 2
RAL 7046

brązowy czerwony*
RAL 8012

biały karpacki
RAL 9002

szary jasny
RAL 7042

brązowy miedziany
RAL 8004

brązowy beżowy
RAL 8024

szary jasny perłowy*
RAL 9022

popielaty pirytowy
RAL 7040

brązowy miodowy
RAL 8003

brązowy pomarańczowy
RAL 8023

popielaty
RAL 9018

brązowy sygnałowy
RAL 8002

brązowy szary*
RAL 8019

biały beskidzki
RAL 9016

orzechowy złocisty
RAL 8001

brązowy czekoladowy*
RAL 8017

biały alpejski
RAL 9010

brązowy zielony
RAL 8000

brązowy mahoniowy*
RAL 8016

ciemne aluminium*/**
RAL 9007

szary mysi perłowy
RAL 7048

kasztanowy
RAL 8015

srebrny aluminiowy*/**
RAL 9006

szary mleczny 4
RAL 7047

brązowy irchowy*
RAL 8014

biały sygnałowy
RAL 9003

szary 1*
RAL 7045

brązowy orzechowy*
RAL 8011

biały perłowy
RAL 9001

szary ciemny*/**
Odcień DB 703

szary jedwabisty
RAL 7044

brązowy oliwkowy
RAL 8008

brązowy terra*
RAL 8028

szary*/**
Odcień DB 702

szary ciemny
RAL 7043

brąz sarny*
RAL 8007

brązowy blady
RAL 8025

szary jasny*/**
Odcień DB 701

Kolory NCS na zapytanie 

  *  Malowanie tylko lakierem 
błyszczącym

**  Dostępne tylko z gładką 
powierzchnią  

Ze względu na technologię 
druku przedstawione kolory 
lakierów mogą się różnić 
odcieniami od oryginałów. 
Aby optymalnie chronić lakie-
rowane powierzchnie, dla 
wszystkich lakierów istnieje 
opcjonalnie możliwość ich 
zabezpieczenia lakierem 
bezbarwnym.
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REHAU Sp. z o. o.
Baranowo, ul. Poznańska 1A

62-081 Przeźmierowo k. Poznania
www.rehau.pl

730722 PL 10.2019

Zainteresowały Cię nowe możliwości kolorystyczne okien REHAU?  
Chętnie doradzimy!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 

Prosimy zapoznać się z odpowiednimi informacjami technicz-
nymi dotyczącymi produktu, które można znaleźć na stronie 
www.rehau.pl/ti. 

Więcej informacji na stronie  
www.rehau.pl/koloryokien   
 


