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REHAU – energiahatékonyság és fenntarthatóság 
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A polimerek specialistájaként a REHAU vezető szerepet tölt be  

több területen 

ÉPÍTŐIPAR 

Energiahatékonyság, vízgazdálkodás, 

infrastruktúra és megújuló energiák. 

IPARI MEGOLDÁSOK  

Termék- és formatervezési megoldások a 

bútoripar számára, fejlesztések a tömlő-, 

profil- és háztartási készülék-ágazat 

számára. 

AUTÓIPAR 

 Könnyű szerkezetek, alternatív 

hajtáskoncepciók és új mobilitási 

megközelítések. 



/ 

Ökológikus megoldásaink az 

építőiparban 
Megújuló erőforrások alkalmazhatósága:  

   - talaj-kollektor, 

   - talajszonda, 

   - talaj-levegő hőcserélő 

Alacsony előremenő hőmérsékletű fűtés/hűtés: 

   - padlóban, 

   - mennyezeten, 

   - falfelületen, 

   - födémben! 

Épületburok hőszigetelésének fokozása ablakokkal, 

ajtókkal. 
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REHAU – energiahatékonyság és fenntarthatóság 
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2000 – REHAU Clima-Design 

Nyílászáró passzívházhoz 
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Profilok regenerát profilmaggal 

Ökológikus  anyagfelhasználás és gyártás 
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- Est ne rebum dignissim disputando, ad              

enim option quo 

- Dico erant cu ius, cu fugit melius suscipit vis 

- No est impetus ponderum sadipscing, ad eam 

vivendo voluptua, mei oratio appareat principes no. 

Vis consul oporteat id, probo paulo possit est id. Pro 

harum commodo te. Ius sale iusto assentior ne. Id 

odio maiorum contentiones sed, vim munere 

prompta cu. Ea nam harum nemore patrioque, vel 

cu case efficiantur, in errem mucius legimus vel 

 

 

GENEO PHZ – PHI Darmstadt 

által bevizsgált 
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SYNEGO MD – ift Rosenheim: 

„Passivhaustauglich” 
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Beépítés hőszigetelés síkjában 

Rögzítés szögvassal, fóliázás kívül-belül 

9 date / first name last name / department 
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Beépítés hőszigetelés síkjában 

100 lak. TH, Meséskert Óvoda 
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Beépítés hőszigetelés síkjában 

Alternatív megoldás - hanggátlás 
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KALEIDO FOIL (fóliázás) KALEIDO COVER (alumínium rátét) KALEIDO PAINT (lakkozás) 

 

 

 

 

 

 

- Több, mint 80 fóliaszín 

- Klasszikus fautánzat erezett felülettel 

- Divatos teli színek, akár alumínium 

megjelenéssel 

- Kiemelkedő anyagminőség 

- Több, mint 170 színárnyalat RAL-, DB- 

vagy NCS színskálából 

- Változatos design 

- Kiegészítő védelem 

- Minimális fenntartási költség 

- Fokozott értékállóság 

- Több, mint 150 színárnyalat RAL-, DB- 

vagy NCS színskálából 

- Ragyogó és könnyen takarítható felület 

- Ellenáll az időjárási- és környezeti 

behatásoknak 

- Opcionális színtelen lakkbevonat a 

maximális felületvédelemért 

- Környezetbarát vízbázisú lakkok 

- Strukturált vagy sima felületképzés 
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KALEIDO COLOR - Felületképzések 
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Meséskert Tagóvoda, ill. néhány 

magyar és nemzetközi 

passzívház-referencia 






