
ПРОЗОРЦИ ОТ СИСТЕМАТА ECOSOL-DESIGN
ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА ЗА ЖИВОТА

Строителство
Аутомотив

 Индустрия

www.rehau.bg



ПРОЗОРЦИ ОТ СИСТЕМАТА ECOSOL-DESIGN
ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА ЗА ЖИВОТА

Така Вашата стая ще бъде не само светла и приятна, но ще имате 
и възможността да се насладите на повече  топлина поради 
соларните качества на големите стъклени повърхности. 

Предимствата с един поглед:
Топлоизолация: Намалете значително консумацията на енергия 
и пестете пари - всеки ден, всеки месец, всяка година.

Шумоизолация: Приберете се вкъщи и се наслаждавайте на 
спокойствието. С прозорците от системата ECOSOL-Design 
делничният ден ще остане отвън. 

Светлина и дизайн: Тесните, бели прозоречни профили Ви 
даряват максимална  светлина. Високият дял на остъклените 
площи внася повече топлина.

Грижи и поддръжка: Благодарение на висококачествената 
повърхност на профилите замърсяванията се отстраняват бързо  
и лесно без специални средства за почистване. За поддръжката 
на Вашите прозорци са необходими само няколко капки масло за  
обкова и малко силикон за уплътненията. 

ОФИСИ ЗА ПРОДАЖБА НА REHAU В: 
Sofia, Phone: +359 2 89204-71, sofia@rehau.com

Търсите прозорци за Bашия нов дом или искате да санирате сегашния? Искате да 
строите икономично, да пестите енергия и разходи и едновременно с това да се 
наслаждавате на повече светлина и топлина? 

Тогава изборът, който трябва да направите, е профилната система на REHAU - 
ECOSOL-Design. Защото в нея отличните качества на продукта се комбинират  
с високи изисквания за изработка и отлично съотношение между цена и технически 
характеристики. Така ще се насладите на най-висок жилищен комфорт. 

Елегантният дизайн на прозореца Ви дава повече светлина и топлина. Площта 
на стъклото може да се увеличи до 13 процента в зависимост от размера на 
прозореца.

Технически данни:

Марката, която заслужава Вашето доверие. Инвестирайте  
в REHAU Quality.
Прозорците от системата ECOSOL-Design имат всички характе-
ристики, които можете да очаквате от една модерна прозоречна 
система: енергийна ефективност,  шумоизолация и лесна 
поддръжка за най-добро почистване. REHAU Quality за Вас  
е марката, на която можете да имате доверие. 

Монтажна ширина 5 камерна система 70 mm
Енергийна ефективност Uw-стойност* 0,84 W/m²K
Шумоизолация Rw до 45 dB
Клас на устойчивост RC (WK) до клас 3 

* Uw-стойност = Максимална стойност на топлоизолацията на прозореца
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