
GENEO® – OKNA Z TWORZYWA NOWEJ GENERACJI RAUFIPRO®

Okna z profili GENEO® to unikatowe rozwiązanie w zakresie techniki okiennej. Do produkcji profili zastosowano nowatorskie tworzywo RAU-FIPRO®, które 
sprawia, iż okna GENEO® uzyskują rewolucyjne parametry użytkowe. Niezwykle stabilny rdzeń profili, wykonany z nowego rodzaju tworzywa, pozwala 
na rezygnację ze stosowanych do tej pory wzmocnień stalowych. Brak stali redukuje powstawanie mostków cieplnych, dzięki temu system GENEO® osiąga 
wartość współczynnika Uf do 0,85 W/m2K i jest w swojej klasie niezaprzeczalnym liderem. O wyjątkowych właściwościach okien GENEO® dowiesz się więcej 
na stronie www.rehau.pl/geneo.

NOWOCZESNE DRZWI ZEWNĘTRZNE
Drzwi zewnętrzne stanowią wizytówkę domu. Dlatego muszą być one harmonijnie dopasowane pod względem formy i koloru do wizerunku budynku. REHAU oferuje 
nieomal nieograniczoną swobodę kształtowania przestrzeni wejściowej – poczynając od form klasycznych, aż po ultranowoczesne. Idealnym uzupełnieniem 
systemu jest odpowiednio dobrane wypełnienie drzwiowe. W ofercie REHAU znajdziesz także system drzwiowy z certyfikatem do domów pasywnych.
Niezwykle stabline drzwi podnośno-przesuwne z profili REHAU otworzą na taras lub ogród przestrzeń salonu, a wpadające przez nie światło wypełni wnętrze 
mieszkania i nada mu niepowtarzalny urok. System oferuje wszechstronne możliwości zastosowania, z elementami drzwiowymi równymi nawet wysokości 
kondygnacji i o szerokości do 10 m. 

WIECEJ NIŻ OKNA
Uzupełnieniem bogatej oferty systemów okiennych i drzwiowych REHAU jest szereg systemów dodatkowych. Komponenty te są doskonale dopasowane do 
siebie pod względem konstrukcyjnym oraz idealnie współgrają ze sobą w zakresie wzornictwa i kolorystyki. Należą do nich m.in. rolety z siatkami przeciw 
owadom, okiennice, parapety wewnętrzne, fasady oraz ogrody zimowe.

NASZ SERWIS DLA CIEBIE
ArchiEkspert Okienny REHAU to nowoczesne oprogramowanie, wspomagające projektowanie stolarki okiennej i drzwiowej. Dzięki niemu zaoszczędzisz wiele czasu, 
poświęcanego do tej pory na żmudne obliczenia i projektowanie detali. Program pozwala na konstruowanie okien, drzwi, rolet wraz z elementami dodatkowymi, 
tworzenie zestawów okiennych z doborem łączników statycznych, dylatacyjnych itp., prezentowanie wybranego przekroju stolarki wraz z generowaniem widoku 
od zewnątrz lub od środka pomieszczenia. Wygenerowane elementy mogą być integrowane w dokumentacji przetargowej lub eksportowane do innych programów 
do projektowania CAD. Program ArchiEkspert posiada również możliwość sprawdzenia statyki na zgodność z normą wiatrową, obliczenia współczynnika Uw dla 
projektowanej stolarki, zaplanowania sytuacji montażowej i generowania przebiegu izoterm dla zamontowanych okien. Uzupełnieniem programu jest obszerna 
baza informacji technicznych i produktowych.

Akademia REHAU to wyjątkowa oferta szkoleniowa, skierowana zarówno do naszych klientów, jak i do architektów i projektantów. Od ponad 10 lat Akademia 
REHAU przekazuje profesjonalną wiedzę z zakresu produktu, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Szczegółowe informacje na temat terminów oraz 
programów szkoleń można uzyskać na stronie www.rehau.pl/akademia.
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„Dzięki rozwiązaniom, opartym na polimerach, 
każdego dnia definiujemy na nowo granice możliwości”.
Jobst Wagner, Prezydent Supervisory Board Grupy REHAU

Od powstania firmy w roku 1948, REHAU stał się 
wiodącym międzynarodowym dostawcą, opartych na 
tworzywach sztucznych produktów i systemów dla 
budownictwa, motoryzacji i przemysłu. Dzięki swojej 
wiedzy i doświadczeniu w tych dziedzinach, REHAU 
otwiera przedsiębiorcom, konstruktorom, architektom 
i konsumentom fascynujący świat korzyści i potencjał 
nowoczesnych zastosowań polimerów.

Dla branży budowlanej marka REHAU jest synonimem innowacyjnych, przyszłościowych rozwiązań produktowych i systemowych oraz najwyższej jakości usług. W ofercie firmy 
znajdują się zarówno systemy okienne i fasadowe dla budownictwa energooszczędnego, systemy do nowoczesnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz wykorzystania 
zasobów energii ze źródeł odnawialnych, jak i systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz zaopatrzenia w media.
Więcej szczegółów odnośnie oferty REHAU dla budownictwa znajdziesz na stronie www.rehau.pl/budownictwo

SYSTEMY OKIENNE I FASADOWE
Systemy okienne i fasadowe to wszechstronne tworzywo, za pomocą którego możesz do woli kreować bryłę budynku. W ofercie REHAU znajdziesz niezwykle szeroką gamę 
produktów okiennych – poczynając od ekonomicznych systemów trójkomorowych, poprzez wielokomorowe systemy do budownictwa energooszczędnego, a na rozwiązaniach 
specjalnych z certyfikatem do domów pasywnych kończąc. Całość uzupełniają fasady o konstrukcji słupowo-ryglowej, a także systemy dostosowane do specyficznych wymagań 
lokalnego rynku okiennego (np. skandynawskiego czy krajów Beneluxu).
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