
Прозорци от Ecosol-Design. Повече светлина. Повече живот 

Най-очевидният отличителен елемент на 
съвременния интериорен дизайн е линията. 
Тя се открива в архитектурните детайли, в 
използването на смели цветни блокове, 
високи тавани, изчистени големи прозорци и 
геометрични форми в декорацията на стените 
и скулптурите. Голите стенни пространства 
между отделните мебели, както и нагоре по 
стените, стават толкова важни, както и 
площите, изпълнени с предмети. В 
съвременния интериор, по-малкото е повече. 
Всеки детайл се откроява със своята 
индивидуалност и уникалност.   

В търсене на повече светлина и радост от 
живота, ползвайки допълнително топлината 
от слънцето, REHAU създава системата за 
прозорци Ecosol-Design, позволяваща увели-
чение на площта на стъклото с до 13%. 

Предимствата от пръв поглед са перфектната топлоизолация, обуславяща намалена консумация на 
енергия и икономия на пари - всеки ден, всеки месец, всяка година. Звукоизолацията от най-високо 
ниво позволява прибирайки се у дома да се насладете на спокойствието, далеч от забързания 
ежедневен ритъм. По-ниският профил на прозорците ви позволява да сте в крак с модните тенденции 
за изчистеност и минимализъм в интериорния дизайн, а високият дял на стъклото спомага за 
слънчевото проникване в дома ви. 

Ако търсите прозорец за вашия нов проект или за реконструкция на помещения. Ако търсите система, 

която да пести енергия и пари, и в същото време да носи повече светлина и топлина в живота ви. Ако 

за вас дизайнът е важна част от усещането за уют. И не на последно място искате всичко това на 

много добра цена. Отговорът на вашето търсене се нарича система за прозорци REHAU Ecosol 

Design. При нея отличните свойства на продукта са съчетани с високо качество на изработката при 

отлично съотношение цена-качество. Така може да се насладете на максимален комфорт. Елегантният 

дизайн на прозореца ви дава повече светлина и топлина. Площта на стъклото може да бъде увеличена, 

в зависимост от размера на прозореца, с до 13 на сто. 

Повече за Ecosol Design можете да намерите тук:  

http://www.rehau.com/BG_bg/landingpage/fenster-ecosol/1358282/fenster-ecosol.html 

Обща ширина 

5 – камери; 70mm 

Енергийна ефективност  

Uw* Стойност 0,84 W / m² K 

Шумоизолация Rw до 45 db 

Клас на защита от влизане с взлом до WK 3 

* Uw Стойност = Максимално възможна изолация на прозорците 
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