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AMPLIE A SUA VISÃO DO MUNDO
BRILLANT-DESIGN, a porta de correr elevável

VANTAGENS DA PORTA DE CORRER ELEVÁVEL
Qualidade para toda a vida

As portas de correr elevável de grandes dimensões BRILLANT-DESIGN
combinam desenho, poupança de energia e qualidade, convertendo-se
numa aposta segura e duradoura para a sua habitação.
Mais espaço e luminosidade
Requer muito pouco espaço de abertura, ganhando espaço para o mobiliário
Aproveitará melhor a luz natural e ganhará em amplitude e conforto

Qualidade para toda a vida
Fabricadas com material desenvolvido pela REHAU: RAU-PVC
Extraordinariamente resistente à intempérie e de fácil manutenção
Contribui para conservar e aumentar o valor da sua casa

Desenho e criatividade
Permite desenhos atuais e inovadores, com elementos até 10 metros de largura
Pode selecionar entre mais de 50 cores e diferentes acabamentos superficiais
Combina com qualquer estilo arquitetónico

Mais do que um vão de correr
Melhores valores de isolamento térmico e acústico, em comparação com portas de correr
normais, graças ao tipo de vedação
Deslizamento fácil e ligeiro

Poupança de energia
Até

face a um elemento
43% dede poupança
correr em linha.

Graças ao seu isolamento contra o calor, o
frio e a humidade verá reduzida a sua fatura
de luz ou gás.

Fácil limpeza

Silencio e conforto

20 vezes

menos ruído.
O seu eficiente isolamento acústico
proporciona tranquilidade e bem estar,
deixando o ruído fora de casa.

Proteção antirroubo

A superfície lisa dos perfis REHAU não
acumula sujidade e são muito fáceis de
limpar.

O seu desenho permite colocar fechos
específicos e outros dispositivos de
segurança para se sentir sempre
protegido.

EXCELENTES PRESTAÇÕES

Eficiência energética, conforto, facilidade de limpeza e segurança

VERSATILIDADE E DESENHO
A sua janela conforme os seus desejos
Gama de cores

M ais de

50

Dê largas à sua imaginação e escolha entre as mais de 50 cores e
tipos de acabamento superficial que melhor se adapta ao seu estilo:
liso, granulado, estampado ou escovado... Selecione a que lhe
agrada mais.
Madeira
Madera

Cor
Serra

Nogueira

Carvalho

Carvalho irlandês

Carvalho claro

Carvalho dourado

Carvalho escuro

Pinho comum

cores

Metalizado
Branco relevo

Branco creme

Amarelo

Castanho chocolate

Castanho escuro

Alux DB 703

Alux Alumínio
Cinza granulado

Carvalho pântano

Vermelho

Vermelho escuro

Bordeaux

Alux antracite

Alux Alumínio
Claro granulado

Pinho oregón

Pinho douglas

Verde

Verde musgo

Verde escuro

Platina

Faia

Mogno

Macore

Azul brilhante

Azul ultramarino

Azul aço

Antracite escovado

Cerejeira suave

Cerejeira rústico

Cerejeira escuro

Cinza claro

Cinza

Cinza sinal

Cinza prata

Cerejeira blossom

Siena PN

Siena PR

Cinza ágata

Cinza basalto

Cinza ardósia

Ouro

Cinza quartzo

Cinza antracite

Winchester

Alux Cinza Pedra

Bronze

Devido à impressão, as cores e texturas que mostramos neste catálogo podem-se desviar ligeiramente das cores reais dos perfis folheados.

Ainda tem dúvidas sobre as janelas que
mais se adequam à sua habitação?
Visita a nossa página web e obtenha as
suas respostas: www.rehau.pt

REHAU Indústria e Comércio de Polímeros Lda.
Avenida D. João II nº 41 2ºB
1990-084 Lisboa
Tel. 218 987 050
lisboa@rehau.com

Reservado o direito de realizar
modificações técnicas.
785700PT

06.2016

