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penceRe pRofil sistemleRi
AHşAp dekoR folyolARdAn düz RenkleRe kAdAR

Yaratıcılığınızı serbest bırakmak ve pencerelerinize renklerle kişilik mi kazandırmak istiyorsunuz?  

Tüm dekor folyolar, pencere profilinin üzerine özel bir yöntemle uygulanır.  
REHAU profil sistemleri gibi yüzeyler de hava koşullarına, çevre etkilerine karşı dayanıklıdır ve temizlenmesi 
kolaydır.
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Bataklık meşesi 2, hareli 

Renk no. 4914

Renolit renk: 2052089-167

Kahverengi, hareli 

Renk no. 9631

Renolit renk: 851805-167
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Koyu meşe 1, hareli

Renk no. 9638 

Renolit renk: 3149008-167
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Maun, hareli

Renk no. 9632

Renolit renk: 2065021-167

Altın meşe, hareli

Renk no. 7512 

Renolit renk: 2178001-167

Koyu yeşil, hareli

Renk No 9773, RAL 6009* benzeri

Renolit renk: 612505-167
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7 Gri, hareli

Renk No 9922, RAL 7001* benzeri

Renolit renk: 715505-167

Antrasit gri, düz

Renk No 930L, RAL 7016* benzeri

Renolit renk: 701605-083
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Lütfen dikkat:
Buradaki renkler, baskı nedenlerinden dolayı orijinal folyo renkleri ile aynı değildir. Buradaki renkler her REHAU profil sisteminde bulunmaz. 
Artan üretim güçlüğü sebebiyle üretim süresi bazı durumlarda uzayabilir. Üretimde mümkün olan en fazla özenin gösterilmesine rağmen 
folyo renklerinde farklılık görülebilir. İlave profillerde, görülmeyen alanlardaki ham gövde rengi farklılık gösterebilir. Profil plakası kısmen 
sınırlandırılmıştır. 

*Bağlayıcı olmayan öneri, söz konusu durum için kontrol edilmelidir.
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Antrasit gri, hareli

Renk No 4443, RAL 7016* benzeri

Renolit renk: 701605-167
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40 yılı aşkın deneyimiyle REHAU, 
pencere profil sistemlerinde lider 
üreticilerden biridir. Kuruluşundan 
beri kanıtlanmış know-how'ın 
ve gelişimin kusursuz bir 
kombinasyonunu elde 
etmeye odaklanmış kalitesine 
güvenebileceğiniz REHAU'nun 
pencere profilleri, pencere 
çözümlerinde trend belirleyicidir. 

Pencere uzmanı işletmelerin 
nihai pencere imalatında 
ve sizin gereksinimlerinizin 
eksiksiz karşılanmasında hakim 
olan kalite zihniyeti, montaj 
yerinde de kendini gösterir: 
Eğitimli çalışanlarımız, modern 
teknolojiler yardımıyla, montaj 
yerinde de mümkün olan en 
iyisini yapmayı hedefler. Henüz 
ön aşamalarda bunun için genel 
koşullar sağlanır:

Uzman işletmeniz tasarımdan 
güvenliğe, ısı korumasından ses 
yalıtımına kadar pencere ile ilgili 
tüm konularda size danışmanlık 
sunar ve size servis odaklı bir 
şekilde montajdan önce ve sonra 
eşlik eder. Her açıdan kalite. 
Muhteşem perspektifler için.
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Nitelikli uzman işletmenize 
REHAU profil sistemlerindeki 
pencereler hakkında danışın 
ve özel bir danışmanlık 
görüşmesinde siz de 
pencereler konusunda yeterli 
bilgiye sahip olun. 

mARkA kAlitesine sAHip penceRe pRofilleRi
ReHAU penceRe pRofilleRi


