
97 000 t  
CO2-meg- 
takarítás 
évente 

Elismert fenntarthatóság
Valamennyi európai REHAU ablakprofil-gyártó üzem 
a fenntartható ablakgyártást igazoló, független VinylPlus 
minőségi védjeggyel rendelkezik. Nyersanyagbeszerzés, 
feldolgozás és újrahasznosítás: üzemeink a teljes érték teremtési 
lánc mentén teljesítik a sokrétű és magas szintű kritériumokat.
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Újrahasznosítás

Műanyagok körforgása
Régi ablakból új és fenntartható ablakrendszerek – az új alap-
anyagból készült REHAU ablakokkal azonos minőségben. 
Az anyagot tisztítják, darálják, válogatják és nemesítik. 
Az ezáltal létrejövő reciklátumot végül az új ablakprofilok belső 
magjához használják fel.

A REHAU egyedül ezáltal 97 000 tonna CO2-t takarít meg 
évente. Ez mintegy 7,8 millió fa tehermentesítését jelenti 
137 000 futballpályányi felületen. 

A REHAU-nál magunk gondoskodunk 
a teljes anyagkörforgásról –  
az ablakgyártó piacon  
egyedülálló módon.

Színek és formák  
az Ön ízlése szerint

Egyedi ablakok az Ön ingatlanához
Hagyományos fehér, klasszikus fa mintázatú 
vagy modern antracit árnyalatú – a változatos 
kialakítási lehetőségeknek köszönhetően 
szabadjára engedheti kreativitását.

Bárhogyan is dönt, biztosra veheti, hogy 
ablakai évek múltán is ugyanolyanok lesznek, 
mint az első napon. Mivel dekorfóliáink szín- 
és időjárásállók.
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 A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Kérjük, vegye figyelembe a www.rehau.com/ti oldalon 
megtalálható vonatkozó műszaki termékinformációinkat.  
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

További információ az alábbi címen érhető el: 
www.rehau.com/hu-hu/ablakok

Közel  
70 féle 
kasír- 
fólia

Ablakok és ajtók 
bármely otthonba
EURO-DESIGN 70

Ablakrendszer, mely fényt, meleget, 
biztonságot és további előnyöket 
biztosít. Fenntartható minőség 
minden követelményhez.
 
Ablakok újraértelmezve. 
Napjaink életviteléhez.   



Műszaki jellemzők: 

EURO-DESIGN 70  
bejárati ajtók

Műszaki adatok

Tok/szárny látszó szélessége: 166 mm

Beépítési mélység: 70 mm

Hőszigetelés Uf (EN 12412-2): 1,6 W/(m²K)-ig

Zajvédelem Rw (ISO 10140-2):
az alkalmazott paneltől 
függően

Betöréssel szembeni ellenállóság (EN 1627): RC 3 osztályig

Szélállóság (EN 12210): C2 osztályig

Vízzárás (EN 12208): 7A osztályig

Légáteresztés (EN 12207): 4. osztályig

Üvegezhetőség: 2 rétegű – 24 mm                  Ug = 1,0 W/m2K
 3 rétegű – 36 mm                  Ug = 0,7 W/m2K

EURO-DESIGN 70  
ablakok, erkély- és teraszajtók

Műszaki adatok

Tok/szárny látszó szélessége: 108 mm és 177 mm között

Beépítési mélység: 70 mm

Hőszigetelés Uf (EN 12412-2): 1,3 W/(m²K)-ig

Zajvédelem Rw (ISO 10140-2): 45 dB-ig

Betöréssel szembeni ellenállóság (EN 1627): RC 2 osztályig

Szélállóság (EN 12210): C5 osztályig

Vízzárás (EN 12208): 9A osztályig

Légáteresztés (EN 12207): 4. osztályig

Működtetéshez szükséges erők (EN 13115): 1. osztály

Üvegezhetőség: 2 rétegű – 24 mm                  Ug = 1,0 W/m2K
 3 rétegű – 36 mm                  Ug = 0,7 W/m2K

Hőszigetelés  
a kellemes klímához
A 70 mm-es beépítési mélységnek  
és a két tömítési síknak köszönhetően otthona 
csodálatosan meleg marad. Még akkor is, 
ha odakint vihar tombol és havazik.

Teremtsen  
nyugalmat
Lazítson, amikor csak akar.  
Az EURO-DESIGN 70  
ablakrendszerrel egyszerűen  
kizárhatja a zavaró zajokat.

Hangszigetelés kívül és belül
Csavarja fel bátran a hangerőt az otthonában. Vagy kapcsolja ki.  
Akár odabent, akár kint nagy a zaj – nyugodtan lazíthat. A kiváló 
szigetelés ugyanis megakadályozza, hogy a kinti zaj megzavarja  
Önt, és biztosítja, hogy a környezete semmit ne vegyen észre,  
ha az Ön lakásában emelkedik a hangerő. Az EURO-DESIGN 70  
profilokból készült ablakok akár 45 decibellel csökkentik a zajt.  
Ez 22,6-szeres zajcsökkentésnek felel meg.

- 22,6 x

Ragyogás és könnyű 
ápolás

Felület 
HDF nélkül

Felület 
HDF-fel

Egyszerűen nagyobb  
ellenálló-képesség

Az EURO-DESIGN 70 ablakrendszer az igényektől függően 
különböző betörésvédelmi osztályoknak megfelelő 
változatokban kapható. Speciális reteszelőelemek és további 
biztonsági komponensek közül választhat, hogy minden 
egyes ablaknál egyedileg alakíthassa ki a megfelelő 
betöréssel szembeni védelmet. Így biztonságban érezheti 
magát, és jó érzése megmarad akkor is, ha elutazik.

RC 3  
ellen-
állósági 
osztályig

A HDF (High Definition Finishing) 
technológia lezárja a felületet és 
páratlan fé nyes séget biztosít 

neki. Ablakai nemcsak 
tovább maradnak 
tiszták, hanem lénye- 
gesen könnyebben 
tisztíthatók.


