KALEIDO FOIL
Okleiny standardowe
do systemów okiennych i drzwiowych REHAU.
Okna odkrywane na nowo.
Na miarę dzisiejszych potrzeb.
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Stylowe akcenty:
okleiny drewnopodobne, metaliczne
i w kolorach jednolitych
100% jakości REHAU – to na 100% najlepszy wybór
Okna i drzwi to inwestycja na wiele lat. Dlatego tak ważnym
czynnikiem jest ich trwałość i najwyższa jakość. Niezależnie od tego,
jaki kolor wybierzesz, otrzymujesz sprawdzony produkt. Wszystkie
okleiny barwne poddawane są przed wprowadzeniem do sprzedaży
wnikliwym analizom oraz testom starzeniowym i obciążeniowym.
Dopiero po pozytywnym przejściu wszystkich testów sygnujemy
produkt jakością REHAU.
KALEIDO FOIL – najwyższa jakość dla Ciebie
Atrakcyjne okleiny barwne KALEIDO FOIL poszerzają możliwości
kreatywnego projektowania okien. Mogą być umieszczane na
profilach zarówno jednostronnie, jak i obustronnie – również
w dwóch odmiennych kolorach (inny od zewnątrz i od wewnątrz).
▪▪ Łatwa w czyszczeniu powierzchnia
▪▪ Innowacyjny design i modne kolory
▪▪ Odporność na warunki atmosferyczne i światło
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 olie barwne do okleinowania profili z PVC
F
zbudowane są z dwóch podstawowych warstw.
Warstwa dolna, w kolorze jednolitym lub zadrukowana motywem drewnopodobnym, stanowi
bazę okleiny barwnej. Przezroczysta warstwa
górna z PMMA chroni kolory i wzory przed
szkodliwym dla trwałości barw promieniowaniem słonecznym UV oraz niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi.
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 a folie dekoracyjne do okleinowania profili
N
REHAU nanoszony jest klej bezrozpuszczalnikowy. Następnie za pomocą specjalnej technologii folie nanoszone są delikatnie na profil.
Ten nowoczesny proces produkcji pozwala na
silne i trwałe połączenie z podłożem.

Architektoniczna różnorodność
REHAU oferuje nie tylko możliwość indywidualnego doboru
kolorystyki, ale i różnorodnych wariantów designu.

KALEIDO FOIL

palisander / ciemny brąz
REHAU 9631
Renolit 02.11.81.000101 - 116700

złoty dąb (golden oak)
REHAU 7512
Renolit 9.2178 001 - 116700
Continental F436-2076

dąb bagienny 2
REHAU 4914
Renolit 9.2052 089 - 116700
Continental F436-2007

antracyt
REHAU 4443
Renolit 02.11.71.000041 - 116700
Continental F436-5003AR
zbliżony do RAL 7016

dąb**
REHAU 9638
Renolit 9.3149 008 -116700

antracyt gładki
REHAU 930L
Renolit 02.11.71.000041 - 808300
Continental F436-9003AR
zbliżony do RAL 7016

mahoń
REHAU 9632
Renolit 9.2065 021 - 116700

alux DB 703*
REHAU 1642L
Continental F436-1014A

Ze względu na technologię
druku przedstawione wzory
oklein mogą się różnić odcieniem od oryginalnych folii
okiennych.
W niektórych przypadkach, ze
względu na procesy technologiczne, należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.
* W standardzie dostępne jest
tylko okleinowanie z jednej
strony
** O
 d 01.01.2020
kolor pozastandardowy
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Zainteresowały Cię nowe możliwości kolorystyczne okien REHAU?
Chętnie doradzimy!

Prosimy zapoznać się z odpowiednimi informacjami technicznymi dotyczącymi produktu, które można znaleźć na stronie
www.rehau.pl/ti.
Więcej informacji na stronie
www.rehau.pl/koloryokien
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