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O PERSPECTIV~ MINUNAT~
U{I CULISANTE CU RIDICARE ÎN PLAN PARALEL REHAU 
BRILLANT-DESIGN

Atunci când construi]i sau renova]i v` afl a]i în fa]a unei decizii importante, deoarece ferestrele [i u[ile sunt 
o investi]ie pentru întreaga via]`. Dac` pune]i accentul pe design, confort, reducerea costurilor printr-o ter-
moizolare efi cient` sau men]inerea valorii locuin]ei dumneavoastr`, atunci u[ile culisante cu ridicare în plan 
paralel REHAU Brillant-Design vor constitui cea mai bun` solu]ie. 

Conving`toare [i u[or de între]inut: 

profi lele unice, de înalt` calitate, cu design 

deosebit de elegant. 

Frigul [i umiditatea nu au nicio [ans`
U[ile culisante cu ridicare în plan paralel REHAU 
Brillant-Design asigur` etan[eitatea indiferent de con-
di]iile meteorologice. Rezist` efi cient chiar [i la o vitez` 
a vântului de pân` la 115 km/h sau la grindin`. Locu-
in]a dumneavoastr` va benefi cia mai ales în timpul 
toamnei [i al iernii de o atmosfer` cald` [i pl`cut`. 
La acest lucru contribuie [i detaliile de execu]ie bine 
gândite, cum ar fi  sistemul cu 4 camere [i izolarea 
termic` a pervazurilor [i pragurilor. Acestea asigur` 
valori termice foarte bune, ceea ce contribuie, pe 
lâng` climatul pl`cut, [i la o reducere semnifi cativ` a 
costurilor de înc`lzire.

Suprafe]e de sticl` mai mari – confort mai 
ridicat
Indiferent dac` este vorba despre partea frontal` a 
balconului executat` complet din sticl`, terasa utili-
zabil` pe parcursul întregului an sau ser`, suprafe]e-
le mari din sticl` asigur` un nivel ridicat de confort.
Cu u[ile culisante cu ridicare în plan paralel REHAU 
Brillant-Design pute]i s` v` bucura]i de un peisaj 
deosebit, de o ambian]` luminoas` [i prietenoas` [i 
de apropierea de natur` indiferent de anotimp – [i 
totul într-un mod foarte confortabil: tehnica de culi-
sare permite o deschidere lateral` care economise[te 
spa]iul.

Confortul la cel mai înalt nivel: în mod 

special suprafe]ele mari ale ferestrelor 

trebuie s` protejeze efi cient împotriva 

temperaturilor sc`zute deoarece în caz 

contrar favorizeaz` frigul. U[ile culisante 

cu ridicare în plan paralel REHAU Brillant-

Design au capacitatea de a diminua acest 

efect pentru ca dumneavoastr` s` v` sim-

]i]i perfect.

Centralizarea avantajelor:
U[i culisante cu ridicare în plan paralel REHAU Brillant-Design pentru un confort optim al locuin]ei Dvs.

Termoizolare:  Coefi cient Uf: 1,9 W/m2 K 

Etan[eitate la vânt: Clas` de permeabilitate la aer 4 Pagina 2

Adâncime constructiv`: 70 mm Pagina 4

Protec]ie antiefrac]ie: Pân` la clasa de rezisten]` 2 Pagina 4

Izolare fonic`: Pân` la clasa de protec]ie 4 Pagina 4

Suprafa]`: De calitate, neted` [i u[or de \ntre]inut Pagina 7

Etan[eitatea la averse: Pân` la clasa de solicitare 9 A  

– Sistemul celor 4 camere  – Grosime sticl` pân` la 44 mm
– Elemente cu o în`l]ime de la podea la tavan  – Inclusiv rulouri exterioare REHAU Confort-
 [i o l`]ime de pân` la 10 m   Design

Aceast` sigl` de calitate simbolizeaz` 

calitatea REHAU

Designul excelent [i calitatea la cel mai 

înalt nivel sunt principalele caracteristici 

de calitate ale REHAU.

DESIGN DE
FERESTRE
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PROTEC}IE ANTIEFRAC}IE
SISTEM ANTIEFRAC}IE ADAPTAT PERFECT 

Deoarece majoritatea încerc`rilor de a intra prin 
efrac]ie au loc prin ferestrele sau u[ile din sticl`, 
u[ile culisante cu ridicare în plan paralel REHAU 
Brillant-Design sunt montate astfel încât s` permit` 
echiparea cu alte elemente speciale de blocare [i 
componente de siguran]` pentru fi ecare u[`. Adâncime 

constructiv` 
70 mm

Echipare optim` împotriva încerc`rilor de 
intrare prin efrac]ie
Siguran]a este un element de baz` al relax`rii. Pentru 
ca dumneavoastr` s` v` pute]i relaxa atât acas`, cât 
[i în timpul deplas`rilor, u[ile culisante cu ridicare 
în plan paralel REHAU Brillant-Design sunt disponi-
bile în diferite clase de rezisten]` antiefrac]ie (pân` la 
clasa de rezisten]` WK 2) – în func]ie de solicitare.

În func]ie de pozi]ia u[ii culisante cu ridicare în plan paralel [i anume de gradul de accesibilitate al acesteia, sistemul antiefrac]ie poate fi  
adaptat la clasa de rezisten]` dorit` 
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Spa]iu sufi cient pentru a v` manifesta 
creativitatea
Gradul ridicat de stabilitate a u[ilor culisante cu 

ridicare în plan paralel REHAU Brillant-Design v` 

ofer` numeroase posibilit`]i constructive. Chiar [i 

elementele de dimensiuni mari pot fi  integrate în 

conceptul arhitectonic existent datorit` unei l`]imi 

totale a sistemului de pân` la 10 metri. Sec]iunea 

acoperit` a rosturilor cu chenare speciale la nivelul 

pervazurilor asigur` un design elegant [i armonios.

Variante complexe pentru orice 
stil [i idee.

STRUCTUR~
ADAPTAT~ ARHITECTURII INTERIOARE {I EXTERIOARE 

Pute]i opta pentru designul potrivit, alegând din ca-

drul numeroaselor culori [i decoruri perfect adaptate 

designului construc]iei. Pute]i alege între un alb 

luminos sau orice alt` culoare RAL. Dac` alege]i 

un design imitatie lemn, decorurile noastre, u[or de 

între]inut, v` vor impresiona cu siguran]`.



7

DURAT~ ÎNDELUNGAT~ DE VIA}~
ÎN FIECARE ZI O NOU~ BUCURIE

Doar calitatea dureaz`
U[ile culisante cu ridicare în plan paralel REHAU Brillant-Design sunt gândite pentru a v` aduce doar satis-
fac]ii, f`r` munc` inutil`.
De aceea calitatea execu]iei este excelent`. Î[i p`streaz` valoarea [i datorit` suprafe]ei de calitate, deosebit de 
u[or de între]inut.

U[ile culisante cu ridicare în plan paralel REHAU 
Brillant-Design sunt executate din materiale elegante 
[i fabricate cu cea mai mare aten]ie. Materia prim`, 
RAU-PVC, este foarte rezistent` la intemperii [i u[or 
de între]inut, pe termen lung contribuind la men-
]inerea [i chiar la sporirea valorii locuin]ei dumnea-
voastr`.

Datorit` suprafe]ei de calitate foarte mare, neted` [i 
închis`, u[ile culisante cu ridicare în plan paralel 
REHAU Brillant-Design se murd`resc greu [i pot fi  
cur`]ate rapid [i u[or cu ap`, pu]in agent de cur`]are 
[i o lavet` moale.

Suprafe]ele de calitate asigur` o cur`]are 

rapid` [i u[oar`.

Durata îndelungat` de via]` [i valoarea 

constant` sunt cele dou` caracteristici 

ale materialelor folosite.
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Ne baz`m pe competen]`
REHAU colaboreaz` cu întreprinderi calificate de specialitate în dome-
niul ferestrelor, ai c`ror angaja]i au fost instrui]i în cadrul ACADEMIEI
REHAU. Aici sunte]i pe mâini bune [i sunte]i consilia]i de speciali[ti:
la construirea unei case noi precum [i în cazul renov`rii – de la forma
individual`, termoizola]ie [i fonoizola]ie [i pân` la protec]ia antiefrac-
]ie. Ferestrele Dumneavoastr` vor fi executate, livrate [i montate
conform dorin]elor Dumneavoastr`. Chiar [i dup` montare, firma v`
consiliaz` cu pl`cere mai departe.

Experien]a aduce calitate
De peste patru decenii REHAU dezvolt` [i produce sisteme de profile
pentru ferestre, fa]ade [i u[i. Gândim inovator, înv`]`m din practic` [i
îndeplinim exigen]ele tradi]ionale de calitate. Exper]ii no[tri folosesc
cuno[tin]e importante din domeniul tehnologiei cl`dirilor [i a construc-
]iilor subterane [i supraterane, sectoare în care au asigurat succesul
companiei o lung` perioad` de timp. Aceste sinergii [i parteneriatul
strâns cu firmele din domeniul ferestrelor [i cu numero[ii angaja]i
instrui]i la ACADEMIA REHAU recomand` REHAU drept unul dintre lide-
rii produc`torilor de sistemele de profi le pentru ferestre, fa]ade [i u[i.
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