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Standarta dekori REHAU logiem un durvīm

KALEIDO FOIL

Īpaši akcenti ar metāliskiem, koka un unikrāsas toņiem
100 % REHAU kvalitāte – pilnīgi droši pareizais
lēmums.
Jauni logi un durvis ir investīcijas nākotnei, tādēļ
mēs piedāvājam augstāko kvalitāti. PVC folija sastāv
no diviem slāņiem: pamatfolija ir vienkrāsaina vai var
tikt arī apdrukāta, caurspīdīgais virsējais pārklājums
no PMMA aizsargā krāsu un dekoru no izbālēšanas
UV starojuma vai atmosfēras iedarbībā.
Pie tam nav nozīmes kuru no krāsām izvēlies; visas
folijas pirms to laišanas tirgū ir rūpīgi izpētītas, veikti
ilgizturības testi iespējami smagākajos
ekspluatācijas apstākļos.
Tikai pēc visu pārbaudījumu izturēšanas mēs
runājam par REHAU kvalitāti.

Standarta dekori KALEIDO FOIL
REHAU logiem un durvīm

Viegli kopjama virsma

Inovatīvs dizans un
aktuālas krāsas

Noturīgs pret atmosfēras ietekmi
un krāsu izbālēšanu

KALEIDO FOIL –
Augstākā kvalitāte tavām vēlmēm.
REHAU dekoratīvās laminācijas folijas tiek
sagatavotas ar līmi un pēc īpašas tehnoloģijas ar
augstas ražības iekārtām uzklātas uz logu profila. Tā
folija tiek ilglaicīgi un cieši pielīmēta pie logu profila.
Ar KALEIDO FOIL atraktīvajiem dekoriem variet
paplašināt iespējamos loga dizaina variantus.
Neatkarīgi vai dekors tikai ārpusē vai arī iekšpusē,
par to būs gandarījums uz ilgu laiku.

Arhitektoniskā daudzveidība.
Pie REHAU iespējamas ne vien individuālas krāsu
izvēles, bet arī dažādas logu formas.
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Dekors Brūns (tumši), struktūra
(Braun genarbt)
Kr.-Nr. 9631
Renolit-krāsa 851805-116700

Dekors Melnozols 2, struktūra
(Mooreiche 2)
Kr.-Nr. 4914
Renolit-krāsa 2052089-116700

Dekors Tumšs ozols 1, struktūra
(Eiche dunkel 1)
Kr.-Nr. 9638
Renolit-krāsa 3149008-116700

Dekors Sarkankoks, struktūra
(Mahagoni)
Kr.-Nr. 9632
Renolit-krāsa 2065021-116700

Dekors Zeltains ozols, struktūra
(Golden Oak)
Kr.-Nr. 7512
Hornschuch-krāsa: F436-2076
Renolit-krāsa 2178001-116700

Dekors Tumši zaļš, struktūra*
(Dunkelgrün)
Kr.-Nr. 9773 līdzīgs RAL 6009
Renolit-krāsa 612505-116700

Dekors Pelēks, struktūra*
(Grau)
Kr.-Nr. 9922 līdzīgs RAL 7001
Renolit-krāsa 715505-116700

Dekors Antracītpelēks, struktūra
(Anthrazitgrau)
Kr.-Nr. 4443 līdzīgs RAL 7016
Renolit-krāsa 701605-116700

Dekors Antracītpelēks, gluds
(Anthrazitgrau)
Kr.-Nr. 930L līdzīgs RAL 7016
Renolit-krāsa 701605-808300

Dekors Alux DB 703*
(Alux DB 703)
Kr.-Nr. 1642L
Hornschuch-krāsa F436-1014

Parādītās krāsas drukātā veidā atšķiras no oriģinālajām folijām dabā. Īpašos gadījumos paaugstinātu pieprasījumu reizēs iespējami ilgāki izgatavošnas laiki.
(Iekavās krāsu nosaukumi oriģinālā)
* Standarta kolekcijā iespējama tikai vienpusējā laminācija

KALEIDO FOIL
- Klasiska koka struktūra un īpašs graudainums
- Modīgas unikrāsas ar alumīnija izskatu
- Izcilas materiālu īpašības

Vēlaties varāk informāciju par REHAU logiem? REHAU logu ražotaji labprāt jums palīdzēs!
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