VINDUER

Ny kvalitet gennem GENEO
Vinduessystem GENEO er en usædvanlig innovation indenfor vinduesteknik på
grund af den innovative materiale, som den er opbygget af. Unik formel for
kompositmateriale RAU-FIPRO® er udarbejdet af specialister hos REHAU. Det er
et utrolig stabil fremtidsmateriale, indeholdende glasfiber, som hidtil ikke har
været brugt i vinduesbranchen. Det sikrer profilernes ualmindelige statiske
egenskaber, uden at der skal bruge stålarmering.Takket den innovative teknologi
(Precisely Thin Line), har vi opnået en yderst tynd samling, som er samtidig
20% stærkere sammenlignet med de hidtidige løsninger. Det som også udmærker
Redan vinduer på markedet er „guld linje”, som fås i produkterne i Premium
klassen.
View fra et termovisionskamera (rød farve viser varmen som forsvinder)

Før udskiftning

efter udskiftning

Unikke egenskaber takket ny teknologi

Beskyttelse mod indbrud

støjbeskyttelse

Teknologi brugt i Formel 1 og luftfartssektoren
– nu i dine vinduer
Systemets fordele:

·profilsystem REHAU RAU-FIPRO®
·nyeste generations materiale RAU-FIPRO® hidtil nu kun brugt i Formel 1 og
luftfartsektoren
·ekstrem glat profiloverflade takket HIGH DEFINITION FINISHING teknologi
·6- kammer system med indbygningsdybde 86 mm
·3-glas pakker Ug=0,5 W / m2K 4/16/4/16/4 med TERMORAMME som standard
·forhøjet sikkerhed takket fremragende MACO MULTI MATIC beslag med
sikringsanverfer, løfter for vinduesfløje og fejlbetjeningsspærre
·anti-tyveri håndtag udført i innovative SECUSTIC teknologi
·system MD med midter tætningsliste (tredje taetningsliste)
·varmeledningsevne Uf=0,85 W / m2K
·varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480 Uw=0,8 W / m2K
·speciel funktionskammer muliggør anvendelse af ekstra termoisolerende
indlæg
·energibesparelse på op til 76% (ved udskiftning af gamle træ- eller
plastvinduer med varmeledningsevne Uw=2,7 W / m2K)
·„Guld linje” som udmarker REDAN vinduer
·underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre karme
·alle tætningslister i grå farve

DØRE
Mange af os drømmer om, at hjemmet skulle være fuld af lys og tæt som mulig på naturen. Glasfacade med udgang til balkon,
terrasse med mulighed for brug ikke kun om sommeren, kan udvide din beboelsesplads og sikre dig dejlig udsigt.
Hæve /skydedøre REDAN har høje termoisolationsparameter, som bidrager til energibesparelser. .

Udvendige døre

Hæve /skydedøre HSTØ

Rigt udvalg af dørløsninger, driftssikkerhed under brug
Udvendige døre er hjemmets visitkort. Firmaet REDAN tilbyder Dem næsten ubegrænset frihed i udformning af udvendige døre
– fra de klassiske til supermoderne. Dørsystemer sammen med vinduessystemer danner et ideelt, harmonisk billede af et hjem.

Produkter fås som finerede eller malede

Mere information finder du på

P.T.L er en unik teknologi, som vort firma har udarbejdet for at opnå yderst tynde
PRECISELY THIN LINE

samlinger, som er samtidig 20% stærkere sammenlignet med de hidtidige
løsninger.

