
www.rehau.cz Stavebnictví

Automotive

Průmysl

vnitřní parapety rehau
přesvědčivý design, vhodný k vašemu vnitřnímu vybavení



vizitka pěkných oken
vnitřní parapety s jedinečnou kvalitou
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Vnitřní parapety – detail, který odhaluje smysl pro styl
Okna nenabízí pouze výhled ven, do přírody - je to také umělecký prvek, který dodává prostoru jeho 
jedinečný vzhled. Nesmírně důležitým prvkem je ale také vnitřní parapet. Musí být v harmonickém souznění 
se všemi prvky v interiéru. Vnitřní parapety REHAU se dodávají v mnoha různých barevných odstínech, které 
zdůrazňují osobitý vkus. 
Pouze pěkným vzhledem ale není REHAU spokojeno. Zvláštní důraz klade na hodnotnou kombinaci vysoké 
kvality a jedinečných vlastností. Je tak zaručena dlouhá životnost, ze které můžete mít užitek po dlouhá 
desetiletí.

Lehce udržovatelné s dlouhou životností
Vnitřní parapety REHAU jsou odolné a lze je lehce 
udržovat běžnými čistícími prostředky. Robustní po-
vrch je otěruvzdorný, odolný cigaretovému žáru a 
přesvědčuje vyšší odolností proti poškrábání 
použitím malaminových fólií.

Vodě odolné
Skvrny ze zaschlé vody způsobené květináči nebo 
ze skleniček je možné snadno odstranit teplou vo-
dou nebo jemným čistícím prostředkem.

Vynikající vlastnosti vnitřních parapetů 

REHAU spojují cit pro estetiku a praktické 

řešení pro bezstarostné všední dny. 

S ušlechtilým povrchem v mnoha 

barevných variantách. Odolné, snadno 

udržovatelné a tepelně-izolační.

Odolné proti teplotám
Vnitřní parapety REHAU jsou odolné ve velkém te-
plotním rozsahu (od –30 °C do +60 °C).

Tepelně izolační
Vnitřní parapety přesvědčují stejně jako plastové 
profily s vícekomorovou konstrukcí svými izolačními 
vlastnostmi.



Stylové řešení – vnitřní parapety REHAU 

jsou dodávány s pohledovou výškou 

40 mm a av hloubkách 100 až 650 

mm. Odpovídající koncovky a montážní 

příslušenství doplňují program vnitřních 

parapetů. Vnitřní parapety šetrné k život-

nímu prostředí nepřesvědčují pouze svými 

izolačními vlastnostmi. 

Jsou zhotoveny z plastového materiálu, 

který je plně recyklovatelný.

Mohotvárnost programu pro individuální 

přání: S různými dekory vnitřních parapetů 

REHAU se zhodnotí každý prostor. Ať 

využitím vzhledu přírodního kamene nebo 

dekoru dřeva v různých rozměrech a ba-

revných odstínech – rozmanitost možností 

kombinací nabízí to správné řešení pro 

každé přání.

Dekor: Bílá

Číslo barvy: 7517

Dekor: Světlý dub

Číslo barvy: 2611

Dekor: Olše

Číslo barvy: 1162L

Dekor: Mahagon

Číslo barvy: 987L

Dekor: Zlatý dub

Číslo barvy: 161L

Dekor: Krémová bílá

Číslo barvy: 2738

Dekor: Šedý mramor

Číslo barvy: 7518

Dekor: Buk

Číslo barvy: 2609

Upozornění:  
Zobrazené dekory a barvy nemusí z technických důvodů přesně vystihovat originální barevnou fólii.
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okenní a fasádní technika rehau
kvalita na vysoké úrovni

Zkušenosti, získané po desetiletích v oblasti okenní a fasádní techniky 
a jedinečné rozmanitosti programové nabídky, řadí REHAU k vedoucím 
zpracovatelům, nabízející polymerová řešení. Ať se jedná o okna, 
dveře, rolety, okenice, zimní zahrady a fasády včetně doplňkových 
programů - s tímto nabízeným spektrem se nechají optimálně zpraco-
vat plány v oblasti renovací i nové výstavby.
S vysoce tepelně-izolačními profily pro okna a dveře se zákazníkům 
otevírají možnosti k zřetelným úsporám energií a nákladů. Mnoho 
těchto řešení je koncipováno speciálně pro novostavby nízkoenerge-
tických nebo pasivních domů. 

www.rehau.cz

REHAU nabízí celosvětově jedinečný výběr produktů z inovativních 
plastových materiálů. Dlouhá životnost, šetrnost k životnímu prostředí, 
příjemný vzhled a nadčasovost. Orientace na požadavky všedních dnů. 
A vždy zcela v souladu s přáním zákazníka. 
 
REHAU je prémiová značka pro okenní a fasádní techniku.
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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.cz


