
www.rehau.cz

okna ze systému euro-DesIGn eD86
vyšší hoDnota a tepelná Izolace pro váš Domov
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Automotive

Průmysl



Mezinárodní značka kvality REHAU. 

Vynikající design a vysoká kvalita jsou 

značkou REHAU.

* Hodnota U popisuje součinitele prostupu tepla konstrukčním 

prvkem. Čím nižší je hodnota U, tím nižší je tepelná ztráta.

Progresivní konstrukční hloubka 86 mm a 6 komorová technologie 
zajistí vynikající tepelnou a hlukovou izolaci.

Hodnota tepelného prostupu Uf* až 1,1 W/m2 K

Profily se systémem dorazového těsnění.
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Praha: REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, tel: 272 190 111, fax: 272 680 176, e-mail: ff.cz@rehau.com

Úspora energií vyšší tepelnou izolací
S okny ze systému Euro-Design ED86 se budete cítit ve Vašich 
místnostech dobře. Velká konstrukční hloubka 86 mm Vám 
umožňuje použití i trojskel se všemi efektivními izolačními vlastnost-
mi. 
Vícekomorová konstrukce profilu doplněná o efektivní zasklívací 
jednotku může dosahovat hodnot celého okna Uw až 1,1 W/m²K. 

Vyzkoušená kvalita:
- Pro energeticky úsporné domy a rekonstrukce s důrazem na ener- 
    getickou bilanci
- 6 komorová konstrukce
- Pro okna a balkónové dveře
- Velmi dobré hodnoty tepelné izolace
- Vysoké hodnoty těsnosti proti dešti hnaného větrem dané inteli- 
    gentní konstrukci profilů a ocelovému armování
- Vysoký stupeň lesku díky povrchovým vlastnostem REHAU High  
    Definition Finishing
- Vysoká kvalita materiálu a konstrukce, odzkoušené četnými zátěžo- 
    vými testy

Přehled všech výhod:
Okenní profilový systém Euro-Design ED86 plus

Součinitel tepelného prostupu: hodnota Uf: do 1,1 W/m²K

Konstrukční hloubka: 86 mm / 6 komorový systém

Odolnost proti vloupání: odolává až do třídy 2

Zvuková izolace: až do třídy 4

Povrchové zpracování: vysoce jakostní, vysoký stupeň lesku, hladké 

  a tím lehce udržovatelné

Kvalitní, vysoce jakostní okna zřetelněji zvyšují hodnotu Vašeho domova, a tím i Váš pocit z příjemného bydlení a klimatu uvnitř Vašeho domo-
va. Navíc můžete profitovat z nízkých nákladů na vytápění. Ať se jedná o novostavby nebo rekonstrukce – se systémem eURO-Design ED86 
se Vám nabízí řešení mnoha architektonických požadavků. 
S okny ze systému REHAU Excellent-Design ED86 si vybíráte tu správnou kombinaci vlastností, když chcete spojit tepelnou a zvukovou izola-
ci, odolnost proti vloupání, jednoduchou údržbu a moderní design.


