
JANELAS EURO-DESIGN 70 
Melhoram a sua qualidade de vida 



VIVER COM ESTILO E CONfORTO
As janelas EURO-DESIGN 70 dão um toque de design à sua casa

As janelas EURO-DESIGN 70 além de permitirem a vista para o exterior, também 
proporcionam o isolamento acústico, a poupança de energia e a proteção contra 
o roubo. Estas características combinadas com designs exclusivos resultam em 
janelas que satisfazem o seu estilo.

Mais de

50 
cores

Dê largas à sua imaginação e crie o seu próprio estilo de 
janela. Grande, pequena, de uma ou várias folhas: pode es-
colher a janela que mais se adequa aos seus gostos e neces-
sidades, sem renunciar ao design e às últimas tendências.

DESIGN
Variedade de formas e cores 

Proteja a sua casa e sinta-se seguro a qualquer hora.
As janelas EURO-DESIGN 70 oferecem uma maior proteção  
antirroubo que outras janelas da sua categoria, deixando-o 
descansado quer esteja ou não em casa.

SEGURANÇA
Proteção antirroubo até à 
classe RC 3



1.000.000 kg menos de 
emissões de CO2 ao ano
graças à otimização do processo 
de fabricação. 

EURO-DESIGN 70 protege o meio ambiente.
Na fabricação de materiais em PVC são utilizados 
menos recursos e consequentemente o consumo de 
energia é menor, reduzindo-se consideravelmente 
as emissões de CO2 para a atmosfera, em compa-
ração com outros materiais habitualmente utilizados 
para a fabricação de janelas.

A REHAU ao reduzir consideravelmente o consumo 
de energia de forma global, converte a sua janela na 
opção mais sustentável para a sua habitação.

pOUpE ENERGIA DE fORMA SUSTENTáVEL
Janelas eficientes que protegem o meio ambiente

A janela não é só um elemento estético.
Desde o ponto de vista energético, as janelas são o ponto 
mais fraco da casa. Se estas não têm um bom isolamento tér-
mico e a sua tecnologia está obsoleta, a consequência é que 
a energia destinada ao aquecimento da casa se perde através 
da janela, aumentando o consumo de gás ou eletricidade.

ISOLAMENTO TÉRMICO
Uf = até 1,3 W/m2 K

Excelente balanço ecológico
Os nossos produtos caracterizam-se 
pela sua grande durabilidade e 
propriedades ecológicas.

Produção
Reciclagem

Recolha da janelaFa
br

ica
çã

o d
a janela



REHAU Indústria e Comércio de Polímeros Lda   
Av. D. João II - 2ºB 
1990-084 LISBOA

Tel. 218 987 055

 
Reservado o direito a modificações técnicas

747702 PT     02.2016

ELIMINE O RUíDO
Converta a sua casa num oásis de calma e tranquilidade

Ainda tem dúvidas sobre as janelas que 
mais convêm para a sua casa?

Consulte www.rehau.pt

Cuide da sua saúde evitando os ruídos do exterior.
As janelas com a tecnologia REHAU isolam totalmente a sua 
habitação dos ruídos incómodos procedentes do trânsito, dos 
vizinhos, do ladrar dos cães, do murmúrio da gente sentada 
na esplanada de um bar, etc., aumentando consideravel-
mente a sua saúde, o bem-estar e qualidade de vida.

ISOLAMENTO ACÚSTICO
Redução até 45 dB (Rw)


