
KALEIDO COLOR
Logi – Krāsas – Emocijas



LABĀKĀS LOGU KRĀSA KĀ VEL NEKAD
KALEIDO COLOR iekļauj spēlē arī krāsas

Intensīvas krāsas individuālām vēlmēm.
Blakus augstajai mūsu logu un durvju kvalitātei aizvien lielāka uzmanība tiek 
pievērsta krāsu tehnoloģijai.  

Ar KALEIDO COLOR Jūsu izvēle ir neierobežota: 
no klasiska balta un ar dabīga koka izskatu līdz pat pievilcīgām uni-krāsām 
vai metāliskam optiskam efektam – arī iekšpusē un ārpusē atšķirīgas 
krāsas.

Milzīga krāsu daudzveidība

Viegli kopjama virsma

Innovatīvs dizains un 
moderni krāsu toņi

Noturīgs pret 
atmosfēras iedarbību 
un stabilām krāsām

Probieren Sie es doch einmal aus! 
Hier finden Sie Farbkombinationen 
und Wunschfenster:
www.rehau.de/fensterdesigner

LASSEN SIE IHRER FANTASIE FREIEN LAUF
KALEIDO COLOR – die REHAU Farbwelt für kreative Möglichkeiten

Fantastische Optik mit bewährten Vorteilen.
Haben Sie Lust, Ihre Fenster außergewöhnlich zu gestalten? 
Dann steht Ihnen mit KALEIDO COLOR eine Vielzahl an Möglichkeiten 
zur Verfügung, um Ihre kreativen Ideen zu verwirklichen. Ob farbenfroh, 
dezent, metallisch oder klassisch: Verleihen Sie Ihren Fenstern genau 
das Image, das zu Ihnen passt. 
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Sie interessieren sich für Farbdesign mit KALEIDO COLOR? 
Wir beraten Sie gerne!

KALEIDO COLOR
Fenster – Farbe – Emotion
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ĻAUJIET BRĪVU VAĻU FANTĀZIJAI
KALEIDO COLOR – REHAU krāsu pasaule kreatīvām iespējām

Fantastiski optiskie efekti ar pārbaudītām tehnoloģijām.
Vēlaties logu padarīt vienreizēju?  
Tad Jūsu rīcībā ir liela daudzveidība ar KALEIDO COLOR. Izaicinoši 
krāsu toņi, metāliski efekti vai klasiskie dekori: padariet sava loga 
izskatu tieši tādu, kādu iedomājāties.



»Bez ZILĀ.
Bez manis!«



IEMĪĻOTIE ZILIE TOŅI
No safīra līdz ultramarinam

Ienirstiet zilajā daudzveidībā.
Vairāk skaidrības, vairāk plašuma un vairāk prieka: zilā krāsa sniedz mierīgu noskaņu, 
kas Jūsu mājās piedod īpašus akcentus.

Tirkīza zils Ūdens zils Perlenzian

TuneļzilsPasteļzils Gaiši zils Debesszils Dziļi zils

Gentiāna zils Pērļu zilsBriljantzils Azūrzils Kapri zils

Violēti zilsKlasisks zils Signālzils Ultramarin zilsTēraudzils

Nakts zils Kobalta zils Zaļi zilsSafīrzils

Okeāna zils PelēkzilsZili melns
KALEIDO PAINT / KALEIDO COVER



»Sarkans  uzlabo
manu noskaņu.«



Stipra krāsa.  Spēcīgas emocijas.
Ne tikai signālkrāsa, bet arī enerģijas un kaisles simbols: ar sarkano piešķir 
savai dzīves telpai jaunu dzīvelīgu impulsu.

RubīnsarkansBēši sarkans Sarkanbrūns

Ugunssarkans Signālsrakans Karmīnsarkans Tomātsarkans

SarkanmelnsOksīdsarkansKoraļļsarkans

Vīna sarkansPurpursarkansSatiksmes sarkans

Tīri oranžs Gaiši sarkanoranžs Satiksmes oranžs Pērļu oranžsSignāloranžs

VISS UZ SARKANA
No pērļu oranža līdz purpuram

KALEIDO PAINT / KALEIDO COVER



» Es palieku pie Zaļā.
Tas ir manā dabā.«



ZAĻAJĀ ZONĀ
No gaiši zaļā līdz sūnu zaļam

Vienkārši vairāk dabas.
Nekas nav dabiskāks kā svaigi zaļš.   
Uzlieciet patīkamus akcentus ar mūsu iemīļotajiem zaļajiem toņiem.

Zāles zaļš Lapu zaļšPaparžu zaļš Zaļi melnsOpālzaļš

OlīvpelēksBrūni zaļš

Dziļi tumši zaļšSkuju zaļšPriežu zaļš Sūnu zaļš Olīvmelns

Patīnzaļš ZilganzaļšSmaragdzaļš Tirkīzzaļš

Reseda zaļšBalti zaļš Blāvi zaļš DzeltenzaļšGaiši zaļš

OlīvdzeltensHroma oksīda zaļš OlīvbrūnsOlīvzaļš

Signālzaļš MentolzaļšSatiksmes zaļš Maija zaļš Pērļzaļš

Niedru zaļšPērļu zaļšMentoltirkīzsPasteļtirkīzs

KALEIDO PAINT / KALEIDO COVER



» Es esmu
dabiskā tipa.«



Uzticami un piezemēti.
Stabili, uzticami un droši – siltais brūnais sniedz mieru un harmoniju. Piešķiriet arī 
savam mājoklim nomierinošu noskaņu.

Sierra 
struktūra

Īru ozols
struktūra

Kalnu priede 
struktūra

Winchester XA 
struktūra

Zelta skabārdis
struktūra

Gaišs ozols1 
struktūra

Rustikāls ķirsis
struktūra

Oregon 
struktūra

Siena PR 
struktūra

Ziedošais ķirsis
struktūra

Maigais ķirsis 
struktūra

Douglasie  
struktūra

Siena PN 
struktūra

Šokolādes brūns 
struktūra

Purva ozols 1 
struktūra

Melnais ķirsis 
struktūra

Makore 
struktūra

Riekstkoks 
struktūra

Brūns 
struktūra*

Purva ozols 2 
struktūra*

Tumšs ozols1 
struktūra*

Mahagoni 
struktūra*

Zelta ozols
struktūra*

KOKA TOŅI NOMIERINA
No šokolādes brūnā līdz zelta ozolam

KALEIDO FOIL *Standarts



»Kāpēc pelēks?
   Jo mana Fantāzija jau 
   ir pietiekami krāsaina!«  



Izteiksmīgie pustoņi.
Vienmēr eleganti un neierobežoti kombinējami: pelēkais neitrāli, bet eleganti 
iekļaujas apkārtējā vidē.

Bazalta pelēks 
gluds

Bazalta pelēks 
struktūra

Šīfera pelēks 
gluds

Šīfera peleks 
struktūra

Antrazītpelēks 
gluds*

Alux  
Pelēks alumīnijs

Alux  
Baltais alumīnijs

Alux 
Akmens pelēks

Cēls kā platīns
struktūra

Alux  
DB 703*

Pelēks 
struktūra*

Pelēks  
gluds

Gaiši pelēks 
struktūra

Alux  
Antracīts

Kvarca pelēks 
struktūra 

Antracītpelēks 
struktūra*

Signālpelēks 
gluds

Ahāta pelēks 
struktūra

Antracītpelēks
skrāpēts

Kvarca pelēks 
gluds

Alumīnijs
skrāpēts

DAUDZPUSĪGAIS PELĒKAIS
No alumīnija līdz antracītam

KALEIDO FOIL*Standarts



» Man nekad
nebūs par raibu.«



Vienreizeji krāsu akcenti.
Vienalga, sarkans, zils, zaļš vai dzeltens: piedomājiet pie daudzveidības, kas atdzīvina Jūsu 
mājokli. Kāpēc gan ne savdabīgu krāsu kombināciju? Vajag tikai iedvesmu!

Tēraudzils
struktūra

Vīna sarkans 
struktūra

Ultramarīnzils 
struktūra

Briljanta zils 
struktūra

Tumši zaļš 
struktūra*

Tumši sarkans 
struktūra

Dzeltens 
struktūra

Sarkans 
struktūra

Zaļš 
struktū
ra

Sūnu zaļš 
struktūra

Krēmbalts 
struktūra

Balts 
struktūra

DAUDZ KRĀSAS – VAIRĀK PRIEKA
No vīna sarkana līdz tumši zaļam

KALEIDO FOIL

*Standarts



»Moderni toņi
mani iedvesmo 

vienmēr no jauna.«



Jauni dzīves toņi.
Ļaujies iedvesmai ar moderniem toņiem: no atturīgiem toņiem līdzi stilīgiem 
akcentiem, te viss ir iespējams.

Pelēks alumīnijs Pērļu tumši pelēks Logu pelēks Peļu pelēksŠīfera pelēks

Haki pelēks Sudrabpelēks Platīnpelēks Vāveru pelēks

Bēši pelēks Sepijas brūns Pelēkbrūns Pelēki melnsAntracītpelēks

GrafītpelēksBaltais alumīnijs Umbrapelēks DB 703

MODERNI TOŅI – IDEĀLAS KOMBINĀCIJAS
No pelēka alumīnija līdz sepijas brūnam

KALEIDO PAINT / KALEIDO COVER



INOVATĪVS DIZAINS, TAS AIZRAUJ
Ar modernām krāsām

KALEIDO COLOR – vairāk kā 30 gadu REHAU kompetence. 
Mūsu Know-how pētniecībā un attīstībā un arī sinerģijā ar autobūves nozari 
padara KALEIDO COLOR par krāsu programmu, kas mājokļiem pievieno ne 
vien izskatu bet arī vērtību. Tai pat laikā KALEIDO COLOR  piemīt dziļas 
krāsas, tas ir viegli kopjams, noturīgs pret laika apstākļu iedarbi.

Ideāls risinājums lieliem stiklojumiem.
Mūsdienu arhitektūra nav iedomājama bez lieliem stiklotiem laukumiem.  
Pie REHAU Jūsu rīcībā ir ne tikai individuāli krāsu risinājumi, bet arī visas 
iespējas dažādu formu risinājumiem. Ar mūsu inovatīvajiem materiāliem (kā 
RAU-FIPRO) iespējami lielāki logi un durvis, kas parastā veidā nav 
realizējami. 

Jau daudzus gadus 
REHAU krāso automobīļu 
buferus. Tie iespējami 
500.000 krāsu un 
komplektāciju variantos.

100 % REHAU kvalitāte – tas droši ir īstais lēmums.
Jauni logi un durvis ir ieguldījums nākotnei. Mēs rūpējamies, lai arī pēc 
daudziem gadiem Jums būtu prieks par logiem un durvīm kā pirmajā to 
lietošanas dienā.  

Pie tam nav svarīgi kādu krāsu izvēlējāties:  visas folijas un krāsas vispirms tiek 
rūpīgi analizētas, ilgizturības testi jāiztur skarbākajos apstākļos. Tikai pēc tam 
mēs varam runāt par REHAU kvalitāti. 

Jums tas nozīmē, ka saņemiet produktu, kas atbilst augstākajām nozares 
prasībām, saistītu ar ražotāja atbildību par to.



KRĀSAS IZVĒLE ĪSTAJĀ TEHNOLOĢIJĀ
REHAU kvalitāte – ikreiz pārliecinoša

Intensive Farben für individuelle Wünsche.
Neben der hohen Qualität unserer Fenster und Türen haben wir schon immer 
großen Wert auf modernste Farbtechnologie gelegt. 

Mit KALEIDO COLOR haben Sie die freie Wahl bei der Gestaltung: 
vom klassischen Weiß über eine natürliche Holzanmutung bis hin zu knalligen 
Unifarben oder metallischer Optik – auch innen und außen unterschiedlich.

Riesige Farbvielfalt Innovatives Design und 
aktuelle Trendfarben

Pflegeleichte Oberfläche Witterungsbeständig
und lichtecht

Pamēģiniet arī Jūs! 
Te atradīsiet krāsu kombinācijas 
savam iedomātajam logam: 
www.rehau.lv/fensterdesigner 

LASSEN SIE IHRER FANTASIE FREIEN LAUF
KALEIDO COLOR – die REHAU Farbwelt für kreative Möglichkeiten

Fantastische Optik mit bewährten Vorteilen.
Haben Sie Lust, Ihre Fenster außergewöhnlich zu gestalten? 
Dann steht Ihnen mit KALEIDO COLOR eine Vielzahl an Möglichkeiten 
zur Verfügung, um Ihre kreativen Ideen zu verwirklichen. Ob farbenfroh, 
dezent, metallisch oder klassisch: Verleihen Sie Ihren Fenstern genau 
das Image, das zu Ihnen passt. 
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KALEIDO PAINT
Brīnišķīgs krāsojums iekšpusē un ārpusē

Atvērts radošumam.
Ar KALEIDO PAINT Jūsu logi tiks nokrāsoti tiešu Jūsu izvēlētajā krāsā. Pirmklasīgā krāsa 
vairākos slāņos tiks uzsmidzināta un nodrošinās logam īpašu virsmas izskatu. Krāsu palete 
no KALEIDO COLOR pastāvīgi paplašinās – arī ar struktūrkrāsu, kurā iejauktas 
mikroskopiskas daļiņas īpašai virsmas struktūrai.

- Vairāk kā 150 intensīvas krāsas pēc RAL, DB vai NCS
- Glancēta un viegli kopjama virsma
- Noturīga pret atmosfēras iedarbi
- Kā iespēja arī caurspīdīgas lakas slānis - maksimālai

virsmas aizsardzībai un krāsu toņa saglabāšanai
- Dabai draudzīga, krāsa uz ūdens bāzes
- Iespējama gluda vai strukturēta virsma

JAUNUMS:

Struktūrlaka





KALEIDO FOIL
Īpaši akcenti ar koka un vienkrāsas pārklājumiem

Augstākā kvalitāte pēc Jūsu vēlmēm.
Uzlīmējamās REHAU dekoratīvās plēves tiek sagatavotas ar līmes slāni un īpašā augstas ražības 
tehnoloģijā tiek uznesta, pielīmeta pie profila.  Tādējādi tiek panākts drošs un ilgnoturīgs 
savienojums. Pievilcīgi REHAU dekori no KALEIDO FOIL paplašina loga dizaina iespējas.  Un 
iespējami dekoratīvie pārklājumi dažādi iekšpusē un ārpusē:  par izvēli vēl ilgi būs prieks.   

- Vairāk kā 80 dažādi dekori
- Klasiskā koka struktūra un arī īpaša graudaina
- Izcilas materiālu īpašības
- Modernas krāsas un alumīnija optiskie efekti





KALEIDO COVER
Klasiski un cēli: perfekts alumīnija izskats

Aluminija- uzlikas – ģeniāli!
Ar KALEIDO COVER alumīnija uzlikas tiek cieši piestiprinātas loga profila ārpusē un kalpo arī 
kā papildus aizsardzība.  Tādejādi Jūsu apvienojiet alumīnija priekšrocības ar moderna PVC 
loga labākajām īpašībām.  Arhitektoniski KALEIDO COVER tiks novērtēts.  

- Vairāk kā 170 krāsu pēc RAL, DB vai NCS
- Daudzveidīgs dizains
- Robusts un atmosfēras noturīgs
- Papildus aizsardzība
- Minimāla kopšana
- Augsta pievienotā vērtība mājoklim
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Iespējamas tehniskas izmaiņas 
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Jūs interesē logu krāsu iespējas KALEIDO COLOR? Labprāt 
pastāstīsim vairāk!




