Powierzchnie
RAUVISIO
Rozwijaj skrzydła kreatywności.
Projektuj ulubione miejsca.
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Powierzchnie RAUVISIO

Engineering progress
Co napędza branżę meblową? Ciągłe dążenie do uzyskania
perfekcyjnego efektu wizualnego i potrzeba bezkompromisowej niezawodności. To dwa cele głęboko zakorzenione
w filozofii firmy REHAU. Właśnie dlatego nieustannie
kwestionujemy istniejące rozwiązania, aby doskonalić
rozwiązania sprawdzone, a jednocześnie wyznaczać
nowe trendy. Zawsze jednak pamiętamy o standardach
jakości, dzięki którym zdobyliśmy naszą pozycję.
Lub mówiąc krótko: Engineering progress. Enhancing lives.

Enhancing lives

Rozwijaj skrzydła
kreatywności. Projektuj
ulubione miejsca.

Powierzchnie RAUVISIO

Programy powierzchni
RAUVISIO rozwijają
kreatywność naszych klientów
– zarówno w kuchni, łazience
czy salonie, jak i w przypadku
zastosowań w pomieszczeniach
biurowych, restauracjach
i sklepach.
To zasługa nie tylko doskonałego efektu wizualnego,
innowacyjnej funkcjonalności i ekstremalnej trwałości,
ale również nieograniczonych możliwości aranżacyjnych.
Efekt jest jednak zawsze taki sam: miejsca, w których
chętnie spędza się czas.
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Świat powierzchni
RAUVISIO
Zgodnie z naszym mottem „Engineering progress.
Enhancing lives.” stale pracujemy nad tym,
aby dzięki przemyślanym innowacjom jeszcze
bardziej wzbogacić życie naszych klientów.

01 Co jest dla nas ważne:
Tradycyjna trwałość:
zrównoważony rozwój w firmie REHAU

str. 10

Harmonijne doznania:
Niezawodność dzięki naszej koncepcji
wzorniczej

str. 12

Czysta sprawa:
Powierzchnie antybakteryjne z
REHAU health.protect

str. 14

Więcej czasu na to, co ważne:
Nasze innowacyjne usługi

str. 16

Powierzchnie RAUVISIO
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02 Co nas inspiruje:
nasze światy kolorów

Wybierz się z nami
w fascynującą podróż:
pokażemy Ci, co pobudza
naszą wyobraźnię.
Mat

str. 20

Dekor

str. 22

Wysoki połysk

str. 24

03 Co Cię czeka:
świat naszych produktów
Odkryj różnorodność powierzchni RAUVISIO, ich właściwości i zalety. Zdobądź
wszystkie ważne informacje na temat kolorów, wymiarów i ich właściwości.

Jak szkło, tylko lepszy: laminat szklany RAUVISIO crystal

str. 28

Wszechstronność, która imponuje: laminat akrylowy RAUVISIO brilliant

str. 36

Elegancja w wersji matowej: laminat HPL RAUVISIO noir

str. 40
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Najważniejsze tematy

Najważniejsze tematy

01 Co jest dla nas ważne
Dzięki ciągłemu badaniu granic
możliwości, a także bezbłędnemu
wyczuciu trendów, życzeń i potrzeb
klientów tworzymy rozwiązania,
które mają wzbogacić nasze życie.
Zobacz, co jest dla nas ważne.
Zrównoważony rozwój
Musimy porozmawiać...

Koncepcja wzornicza
Bezkompromisowa spójność

REHAU health.protect
Dotykaj bez obaw

Nasze usługi
Ułatwianie życia
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Najważniejsze tematy

Musimy porozmawiać…
o zrównoważonym rozwoju!
„Jesteśmy firmą rodzinną i zrównoważony
rozwój jest integralną częścią naszego DNA”.
Od samego początku myślimy w kategoriach
przyszłych pokoleń, a nie wyników
kwartalnych”. – dr. Veit Wagner, prezes
Grupy REHAU
Zasoby są bardzo cenne – i tak właśnie należy
je traktować
W tzw. gospodarce linearnej obowiązuje zasada „weź,
wytwórz, wyrzuć” („take – make – waste”). Oznacza to,
że surowce przetwarza się na produkty, które po
zakończeniu cyklu życia są po prostu utylizowane.
Prowadzi to do niszczenia wielu cennych (i nieodnawialnych) surowców, które w rzeczywistości mogłyby
zostać poddane recyklingowi.

Czas na zmianę myślenia: gospodarka zamkniętego
obiegu w REHAU
Firma REHAU od lat aktywnie realizuje założenia
tzw. gospodarki zamkniętego obiegu (circular
economy). Dzięki własnym zakładom recyklingu
i szeroko zakrojonym inwestycjom chcemy zadbać
o to, aby raz wytworzony produkt jak najdłużej pozostawał w obiegu materiałowym – bez generowania
dodatkowych odpadów.

50 SUSTAINABILITY & CLIMATE LEADERS
A RACE WE CAN WIN

Działanie na rzecz gospodarki
zamkniętego obiegu
Dzięki tradycji odpowiedzialnego przedsiębiorstwa rodzinnego, innowacyjnym produktom
oraz przyszłościowym inwestycjom firma
REHAU od wielu lat spełnia wymogi zrównoważonego zarządzania. Wejdź na stronę
www.rehau.com/pl-pl/zrownowazony-rozwoj
i obejrzyj filmowe impresje o tym, jak kontynuujemy pracę nad zachowaniem jakości życia
na naszej planecie dla obecnych i przyszłych
pokoleń.

Globalne zaangażowanie: 50 SUSTAINABILITY
& CLIMATE LEADERS
Firma REHAU jest dumnym członkiem inicjatywy 50 Sustainability
& Climate Leaders. Zrzesza ona firmy z całego świata, które przejmują inicjatywę i wykazują wolę podjęcia skutecznych działań
w walce ze zmianami klimatu. Więcej informacji na stronie:
www.50climateleaders.com

Zrównoważony rozwój

Nasze dotychczasowe osiągnięcia – a to dopiero początek

29%

12%

97 000 t CO2

90%

65%

17%

20%

31%

Redukcja CO2**

Opakowania wykonane
z materiałów przyjaznych
dla środowiska*

Wskaźnik recyklingu
w łącznym tonażu*

Oszczędność energii
elektrycznej (kWh/kg)**

Oszczędności dzięki recyklingowi
starych okien*

Zasilanie energią pochodzącą
ze źródeł odnawialnych*

Wskaźnik odzysku
materiałów z recyklingu*

Oszczędność wody**

Obrzeża RAUKANTEX to jeden z najstarszych programów firmy REHAU, który stanowi fundament naszej palety produktów
do produkcji mebli. Również tutaj decydującą rolę odgrywa zrównoważony rozwój: odpowiedzialne wykorzystanie surowców,
ciągłe ulepszanie receptur i unikanie szkodliwych substancji, a także maksymalny recykling i ponowne wykorzystanie odpadów
pochodzących z produkcji i obróbki. Produkcja w naszych europejskich zakładach wytwórstwa obrzeży już w 100% opiera się
na zasilaniu energią elektryczną neutralną dla klimatu.
Nasze portfolio uzupełniają zrównoważone linie produktów:
RAUKANTEX eco – wykonane w 50% z recyklatów poprodukcyjnych
RAUKANTEX evo – ekologiczne obrzeże, którego zastosowanie
nie powoduje dodatkowego zapotrzebowania na ropę naftową.
Obrzeże polipropylenowe (PP) przechodzi obecnie
przez proces certyfikacji ISCC PLUS.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rehau.pl/eco-protect

* 2018
** 2018 vs. 2009
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Najważniejsze tematy

Bezkompromisowa
spójność: koncepcja
wzornicza
Każdy, kto ceni sobie idealny
rezultat, stawia na REHAU.
Dzięki naszej spójnej koncepcji
wzorniczej powierzchnie, krawędzie i rozwiązania w zakresie
przechowywania pasują do siebie
idealnie pod względem efektu
wizualnego, wrażeń dotykowych
i właściwości materiałowych.
Rezultatem jest nie tylko piękny
wygląd, ale również oszczędność
czasu i nerwów. Wszystkie
elementy pochodzą z jednego
źródła – to proste i niezawodne
rozwiązanie. Wszystko po to, aby
klient mógł się skoncentrować na
swojej faktycznej pracy: projektowaniu ulubionych miejsc.

Koncepcja wzornicza
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Najważniejsze tematy

Redukcja
ilości
bakterii
do 99% w ciągu 24 h

Dotyk bez obaw:
REHAU health.protect
Podnoszenie jakości życia może również oznaczać zapewnienie większego bezpieczeństwa.
I właśnie tutaj rozpoczyna się rola REHAU
health.protect – naszych powierzchni antybakteryjnych.
Nasz laminat RAUVISIO noir oraz laminat akrylowy RAUVISIO brilliant noble matt są standardowo
wyposażone w powierzchnię health.protect. Laminat szklany RAUVISIO crystal oraz laminat
akrylowy RAUVISIO brilliant są opcjonalnie dostępne z wykończeniem antybakteryjnym.

REHAU health.protect

Sposób działania ochrony health.protect

bez ochrony
antybakteryjnej

z ochroną
antybakteryjną

Antybakteryjny lakier powoli, ale nieprzerwanie uwalnia dyfundujące substancje
aktywne. Nie tylko zapobiegają one podziałowi komórek bakterii, ale również
trwale je niszczą.

Pełna ochrona
Oczywiście dostępne są również
pasujące obrzeża z ochroną
health.protect. Dodatkowe korzyści
zapewniają nasze obrzeża
bezspoinowe – brak spoin wyklucza
gromadzenie się bakterii.

Pomaga wszędzie tam, gdzie spotykają się ludzie
▪ Służba zdrowia
▪ Gastronomia i handel
▪ Przestrzeń mieszkalna ▪ Przestrzenie rekreacyjne
▪ Biuro
▪ Hotele i przestrzenie publiczne

Poznaj wszystkie szczegóły na stronie www.rehau.pl/health-protect
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Najważniejsze tematy

Ułatwianie życia:
nasze usługi
Meble powinny odzwierciedlać indywidualny
gust ich właścicieli. Opracowaliśmy nasze
usługi REHAU w taki sposób, aby umożliwić Ci
optymalne spełnianie życzeń klientów przy
zachowaniu elastyczności procesów.

Usługi

Idealne dopasowanie: wyszukiwarka obrzeży REHAU
Obrzeże, które idealnie pasuje do wybranej powierzchni?
To proste! Wystarczy wybrać powierzchnię w wyszukiwarce
obrzeży REHAU, a my zaproponujemy odpowiednie obrzeże.
Dla prawie wszystkich dostępnych na rynku powierzchni
i z szybką dostawą już od 1 metra.
Wypróbuj teraz: www.rehau.pl/wyszukiwarka-obrzezy
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Światy kolorów

02 Co nas inspiruje
Moda, sztuka czy architektura – tylko atrakcyjne
źródła inspiracji pozwalają tworzyć prawdziwie
kreatywne rozwiązania i koncepcje.
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Mat

Dekor

Wysoki połysk

Podnoszenie jakości
elementów wystroju
i spełnianie wyszukanych
życzeń

Inspirowany naturą,
indywidualnie
dopracowany

Trwały, gładki jak lustro
połysk w połączeniu
z inspirującą czystością
koloru
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Światy kolorów

Mat

Matowa
elegancja
Spełnianie wymagających
życzeń związanych
z nowoczesną estetyką
i wyraźne eksponowanie
elementów designu.
Matowe powierzchnie można znaleźć
w następujących grupach produktów:
▪ Laminat szklany RAUVISIO crystal
▪ Laminat akrylowy RAUVISIO brilliant
▪ Laminat akrylowy RAUVISIO brilliant noble matt
▪ Laminat HPL RAUVISIO noir

Laminat akrylowy RAUVISIO brilliant noble matt
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Światy kolorów

Naturalna
żywiołowość
Inspirowany naturą,
indywidualnie dopracowany
Powierzchnie z dekorem można znaleźć
w następujących grupach produktów:
▪ Laminat szklany RAUVISIO crystal decor

Dekor

RAUVISIO crystal decor w kolorze Marmo toscana wysoki połysk 1968L
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Światy kolorów

Pełen blasku
wysoki połysk
Gładki jak lustro połysk
i inspirująca czystość kolorów
w połączeniu z wyjątkową
trwałością dla zachwycających
rezultatów.
Powierzchnie o wysokim połysku
można znaleźć w następujących
grupach produktów:
▪ Laminat szklany RAUVISIO crystal
▪ Laminat akrylowy RAUVISIO brilliant

RAUVISIO brilliant w kolorze Bianco wysoki połysk 5000B

Wysoki połysk
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Światy produktów

03 Co Cię czeka
Powierzchnie RAUVISIO
pozwalają rozwinąć skrzydła
kreatywności. Tutaj zawsze
znajdziesz odpowiedni produkt
do każdego projektu.
Laminat szklany
RAUVISIO crystal
Jak szkło, tylko lepszy

Laminat HPL
Elegancja w wersji matowej

Laminat akrylowy
RAUVISIO brilliant
Wszechstronność, która imponuje

Jak szkło, tylko lepszy:
laminat szklany
RAUVISIO crystal

Laminat szklany RAUVISIO crystal

Komu potrzebne prawdziwe szkło, jeśli można mieć
RAUVISIO crystal?
Laminat szklany RAUVISIO crystal: wygląda jak szkło, przypomina je również w dotyku, jest jednak znacznie
lżejszy, bardziej wytrzymały i elastyczny, a do tego można go obrabiać przy użyciu standardowych narzędzi
do obróbki drewna.
Dostępny jako materiał do wykonania frontów lub w cienkiej wersji slim jako wypełnienie wnęk lub okładzina
ścienna. Różne warianty dekorów w wersji matowej lub z wysokim połyskiem, polimerowe lustro i dodatkowe
funkcje magnetyczne stwarzają nieograniczone możliwości aranżacyjne i przenoszą nowoczesne projektowanie
wnętrz na wyższy poziom – niezależnie od tego czy jest to kuchnia, łazienka, salon, czy przestrzeń sklepowa.
RAUVISIO crystal jest dostępny
w następujących wariantach:
RAUVISIO crystal uni
(program kolorów standardowych)
RAUVISIO crystal decor
(drewno, kamień i dekory kreatywne)
RAUVISIO crystal mirror
(lustro)

RAUVISIO crystal slim: idealny do remontu łazienki
Dzięki RAUVISIO crystal slim ściany w nowych
i remontowanych obiektach można wykończyć dwa
razy szybciej. Wystarczy przykleić płyty do ściany,
aby uzyskać powierzchnię niemal pozbawioną
widocznych spoin.

Wyjątkowa funkcjonalność RAUVISIO crystal:
możliwość pisania i właściwości magnetyczne
Powierzchnie RAUVISIO crystal nie tylko doskonale
się prezentują – oferują również ciekawe funkcje,
takie jak na przykład możliwość pisania.
Wariant RAUVISIO crystal slim uni jest opcjonalnie
dostępny w wersji magnetycznej.
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Laminat szklany RAUVISIO crystal

Zalety związane z obróbką
Aż do

20%
mniej
odpadu
Wyjątkowa odporność na pęknięcia
i zarysowania
Wytrzymałość RAUVISIO crystal
pozwala generować znacznie mniej
odpadów w porównaniu z prawdziwym
szkłem. Umożliwia to uzyskanie idealnych rezultatów, szczególnie w produkcji
przemysłowej na dużą skalę.

Łatwa obróbka
RAUVISIO crystal można z łatwością
obrabiać standardowymi narzędziami do
obróbki drewna. Szybko i niezawodnie
można również docinać materiał na
wymiar, wykonywać otwory pod
uchwyty i okucia, a także elementy gięte
oraz o nieregularnych kształtach.

Inne zalety
▪ 50% lżejszy niż prawdziwe szkło
▪ 10 x wyższa odporność na pęknięcie
niż w przypadku prawdziwego szkła
▪ Możliwość zginania

Frezowanie, intarsje i podświetlenie
Ciekawe możliwości aranżacyjne i dodatkowe pole
dla tworzenia wyjątkowych akcentów.
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Zalety związane z zastosowaniem

Optymalna integracja
w codziennym życiu
Tętniąca życiem kuchnia?
Dla RAUVISIO crystal to żaden problem –
jest na to przygotowany:
▪ wysoka odporność na
zarysowania i uderzenia
▪ możliwość pisania
▪ łatwe czyszczenie
Higieniczna czystość
Zarówno fronty, jak i obrzeża RAUVISIO
crystal są dostępne z antybakteryjną
powłoką ochronną REHAU health.protect.
W połączeniu z obrzeżem bezspoinowym
RAUKANTEX pro powstają elementy
bez widocznej spoiny. Dzięki temu brud
i bakterie nie mają praktycznie
żadnych szans.

Zachwycające wzornictwo
W połączeniu z dopasowanymi pod względem wzornictwa żaluzjami meblowymi RAUVOLET crystal-line
można tworzyć efektowne meble o jednolitym
charakterze – dzięki RAUVISIO crystal vario
w praktycznie każdym kolorze. Wysokiej jakości
matowe powierzchnie są przyjemne w dotyku
i wyposażone w technologię zapobiegającą
pozostawianiu odcisków palców.
Gwarancja zrównoważonego
rozwoju
Nasze produkty RAUVISIO spełniają
wymogi łańcucha dostaw PEFC
w ramach zrównoważonej
gospodarki leśnej.
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Laminat szklany RAUVISIO crystal

RAUVISIO crystal uni
Nasz program kolorów standardowych. Regularnie aktualizowany – zawsze na czasie.

Bianco
wysoki połysk V2778
matowy 1696L

Nebbia
wysoki połysk 1910L
matowy 1911L

Grafite
wysoki połysk 2106L
mat 2108L

Piano
wysoki połysk 2015L
matowy 2016L

Perla
wysoki połysk V2892
matowy 1697L

Magnolia
wysoki połysk 73703
matowy 1698L

Sabbia
wysoki połysk 1687L
matowy 1703L

Fumo
wysoki połysk 1686L
matowy 1702L

Neve
wysoki połysk 2473L
matowy 2474L

Titanio
wysoki połysk 2107L
matowy 2109L

Terriccio
wysoki połysk 2405L
matowy 2406L

Menta
wysoki połysk 1684L
matowy 1700L

Laguna
wysoki połysk 2407L
matowy 2408L

Atlantico
wysoki połysk 2409L
matowy 2410L

w wariancie slim również w wersji magnetycznej

Oferta
Płyta prasowana (płyta nośna MDF):
2800 x 1300 x 19 mm
Slim (cienki panel bez płyty nośnej):
2800 x 1300 x 4 mm

RAUVISIO
crystal decor
Nasze ciekawe, modne dekory, które prezentują się
wyjątkowo szlachetnie dzięki efektowi głębi
laminatu szklanego.

Dzięki uprzejmości Ballerina-Küchen.

Conglomerato chiaro
wysoki połysk 1966L

Marmo toscana
wysoki połysk 1968L
mat 2061L

Marmo romano
wysoki połysk 1969L
mat 2062L

Marmo bianco
wysoki połysk 1970L
mat 2063L

Marmo nero
wysoki połysk 1971L
mat 2064L

Legno antico
wysoki połysk 1974L
mat 2067L

Legno bruciato
wysoki połysk 1975L

Legno sbiancato
wysoki połysk 1976L
mat 2069L

Ruggine
wysoki połysk 1977L

w wariancie slim również w wersji magnetycznej

Oferta
Płyta prasowana (płyta nośna MDF):
2800 x 1300 x 19 mm
Slim (cienki panel bez płyty nośnej):
2800 x 1300 x 4,2 mm

Laminat szklany RAUVISIO crystal

RAUVISIO crystal mirror
RAUVISIO crystal mirror to nasze lustro do wszelkich zastosowań – tutaj można puścić wodze fantazji.
Frezowania i intarsje dodatkowo poszerzają możliwości aranżacyjne.

Mirror
wysoki połysk 1721L
Wyjątkowe efekty
świetlne
Frezowane zagłębienia
na odwrocie doskonale
nadają się do podświetlenia i tworzą fascynujące efekty świetlne.

Oferta
Płyta prasowana (płyta nośna MDF):
2440 x 1220 x 19 mm
Slim (cienki panel bez płyty nośnej):
2440 x 1220 x 4 mm
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Wszechstronność, która
imponuje: laminat akrylowy
RAUVISIO brilliant

Laminat akrylowy RAUVISIO brilliant

Doskonała jakość i czystość koloru sprawia,
że RAUVISIO brilliant to najlepszy wybór
w przypadku wysokiej jakości powierzchni
imitujących lakier – również w wersji matowej.
RAUVISIO brilliant z powodzeniem zastępuje elementy lakierowane i umożliwia stworzenie niespotykanych
rozwiązań aranżacyjnych na frontach mebli. Ta uniwersalna powierzchnia charakteryzuje się wyjątkową
jakością i może być poddawana obróbce przy użyciu tradycyjnych narzędzi stolarskich.

Nowość: RAUVISIO brilliant noble matt
Najmłodszy członek rodziny RAUVISIO brilliant jest
elegancki i wytrzymały – to połączenie szlachetnego
matowego wyglądu, nawet w przypadku niewielkich
kątów, i przyjemnej w dotyku powierzchni. Idealna
spójność wzornicza z kolekcją REHAU Noble matt.

Duża wytrzymałość: RAUVISIO brilliant SR
Powłoka hardcoat sprawia, że RAUVISIO brilliant SR
jest wyjątkowo wytrzymały, a dzięki jeszcze większej
odporności na zarysowania i działanie chemikaliów
doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

RAUVISIO brilliant jest dostępny w następujących wariantach produktowych:
RAUVISIO brilliant
(bez powłoki hardcoat, wysoki połysk)
RAUVISIO brilliant SR
(z powłoką hardcoat, wysoki połysk lub mat)
RAUVISIO brilliant noble matt
(z powłoką hardcoat, noble matt: idealna spójność wzornicza z RAUVISIO noir)

Zalety związane z obróbką:
▪ możliwość obróbki
standardowymi narzędziami
do obróbki drewna
▪ aż o 60% niższe koszty
produkcji w porównaniu
z elementami lakierowanymi
▪ szerokie możliwości
aranżacyjne dzięki możliwości
gięcia i fazowania
▪ wysoki połysk na
frezowanych krzywiznach

Zalety związane z zastosowaniem:
▪ trwałość koloru i odporność na działanie promieni UV
▪ łatwe czyszczenie
Dodatkowo w przypadku RAUVISIO brilliant SR:
▪ wysoka odporność na zarysowania
▪ przyjemna w dotyku powierzchnia bez odcisków
palców w wersjach matowych
▪ możliwość pisania
Dodatkowo w przypadku RAUVISIO brilliant noble matt:
▪ możliwość wykończenia antybakteryjnego
▪ brak połysku przy niewielkim kącie padania światła
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Laminat akrylowy RAUVISIO brilliant

RAUVISIO brilliant
Nasz laminat akrylowy jako doskonały zamiennik dla konwencjonalnych elementów lakierowanych
w projektowaniu powierzchni.

Neve
wysoki połysk 1644L
mat 2262L

Bianco
wysoki połysk 5000B
mat 1895L

Meringa
wysoki połysk 5026B
mat 1896L

Nebbia
wysoki połysk 2411L
mat 2412L

Cemento
wysoki połysk 1919L
mat 1920L

Roccia
wysoki połysk 2101L
mat 2104L

Grafite
wysoki połysk 2100L
mat 2103L

Moro
wysoki połysk 5112B
mat 1903L

Magnolia
wysoki połysk 5335B
mat 1897L

Cappuccino
wysoki połysk 1917L
mat 1918L

Cubanite metallic
wysoki połysk 5338B
mat 1898L

Rame metallic
wysoki połysk 1678L
mat 1904L

Gabbiano metallic
wysoki połysk 6339B
mat 1900L

Bigio metallic
wysoki połysk 6340B
mat 1899L

Titanio
wysoki połysk 2102L
mat 2105L

Prugna
wysoki połysk 5642B
mat 1901L

Vino
wysoki połysk 5641B
mat 1902L

Oferta
Płyta prasowana (płyta nośna MDF): 2800 x 1300 x 18,4/ 19,4 mm

Żaluzje meblowe:
RAUVOLET noble matt

Zastosowanie w pionie:
RAUVISIO brilliant noble matt

Zastosowanie poziome:
RAUVISIO noir

Obrzeża:
RAUKANTEX noble matt

RAUVISIO brilliant noble matt
Nasze perfekcyjne uzupełnienie dla RAUVISIO noir do zastosowań pionowych.

Casa Blanca
2453L

Capital Starlit
2455L

Silver Lake
2456L

Trench Coat
2458L

High Low
2454L

Smoke Stack
2457L

Gaslit Alley
2459L

After Dark
2461L

Oferta
Płyta prasowana (płyta nośna MDF): 2800 x 1300 x 18,4/ 19,4 mm

Elegancja w wersji matowej:
RAUVISIO noir

Laminat HPL

RAUVISIO noir to powierzchnia, której
elegancja i styl inspirowane są wyjątkową
atmosferą filmu noir.
Od czasu, kiedy unikalne obrazy zaczęły podbijać świat w licznych filmowych klasykach,
ten charakterystyczny styl stale ewoluował. Jednak to, co najważniejsze, pozostało niezmienne:
ponadczasowa elegancja, bezpretensjonalna, a jednocześnie uniwersalna. RAUVISIO noir
nawiązuje do tej idei, a jego jedwabiście matowe wykończenie ożywia powierzchnie
i zapewnia idealną równowagę między wzornictwem a funkcjonalnością.
Dzięki wytrzymałej powierzchni HPL RAUVISIO noir to uniwersalny materiał o szlachetnym
matowym wykończeniu i aksamitnie miękkiej powierzchni. Idealnie nadaje się do zastosowań
poziomych narażonych na częste obciążenia mechaniczne, np. jako blat kuchenny lub sklepowa
lada, czy też klasycznie do zastosowań pionowych – w formie frontów.

Całkowita spójność
Idealna dopasowanie
wzornicze powierzchni,
żaluzji i obrzeży –
monolityczna zabudowa
meblowa

Bezkompromisowa jakość
RAUVISIO noir to zawsze
właściwe rozwiązanie.
Bez kompromisów
w zakresie jakości,
wzornictwa i wrażeń
dotykowych.
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Laminat HPL

Gotowy do codziennego użytkowania
Prawdziwe piękno, którym można się
po prostu cieszyć, bez obaw przed
wyzwaniami codziennego życia.
RAUVISIO noir nie tylko wspaniale
wygląda – wyróżnia się również
wyjątkową trwałością, nawet
w przypadku intensywnego
użytkowania.

Zalety produktu
w skrócie
▪ Gotowanie bez obaw – dzięki dużej
odporności na wysoką temperaturę
▪ Łatwość czyszczenia i właściwości
antybakteryjne – nikt przecież nie
lubi sprzątać
▪ Wodoodporność – na wszelki
wypadek
▪ Przyjemność użytkowania –
przyjemna w dotyku powierzchnia
bez śladów palców
▪ Długotrwałe zadowolenie z mebli –
dzięki wysokiej odporności na
zarysowania i uderzenia

RAUVISIO noir
Eleganckie kolory dla wyjątkowych projektów

Maltese Mist
2463L

Boxcar Blonde
2464L

Olive Detour
2460L

Midnight Dash
2462L

Casa Blanca
2453L

Capital Starlit
2455L

Silver Lake
2456L

Trench Coat
2458L

High Low
2454L

Smoke Stack
2457L

Gaslit Alley
2459L

After Dark
2461L

Oferta – pojedyncze komponenty
Warstwa przeciwprężna 2800 x 1300 x 0,9 mm
Laminat HPL 2800 x 1300 x 0,9 mm

Oferta
Płyta prasowana (płyta nośna MDF) 2800 x 1300 x 19 mm
Płyta prasowana (płyta nośna - płyta wiórowa) 2800 x 1300 x 19 mm

RAUVISIO grip
Uniwersalna płyta do szuflad

Grafit

Biały

Oferujemy płyty RAUVISIO grip w formie
prasowanej płyty wielkoformatowej,
składającej się z maty polimerowej
oraz płyty wiórowej.
Oferta
Płyta prasowana
(płyta nośna - płyta wiórowa)
2040 x 1150 x 16 mm

RAUVISIO grip

RAUVISIO grip to płyta antypoślizgowa do zastosowania jako dno
szuflady. Materiał ten składa się z kilku polimerów, jest trwale połączony z płytą wiórową, dzięki czemu otrzymujemy gotowy produkt,
który można zastosować na dno lub tył szuflady. Wystarczy tylko
przyciąć go do zadanego wymiaru i zamontować.

Zalety produktu w skrócie
Wytrzymałość
Płyta antypoślizgowa wykonana jest
z wytrzymałych tworzyw, połączonych
ze sobą na stałe w procesie produkcji.
Uniwersalność
RAUVISIO grip można stosować
do prawie wszystkich typów szuflad
z dnem 16 mm oraz każdych w innych
rozwiązaniach meblarskich w łazienkach
czy biurach.
Różnorodność
Płyty antypoślizgowe dostępne są
w kolorze grafitowym i białym i sprzedawane jako gotowa płyta 16 mm
Praktyczność
Mata antypoślizgowa dodatkowo
zabezpiecza szufladę przed wilgocią.
Jest łatwa w czyszczeniu i odporna
na promieniowanie UV.

Kolekcja obrzeży
Dla RAUVISIO grip oferujemy doskonale
dobrane kolorystycznie obrzeża meblowe.

Wygoda
Wykonywanie szuflady wymaga tylko
przycięcia do żądanego wymiaru i przymocowania dna w szufladzie. Płyta
jest dostarczana w dużym formacie
co sprawia, że może być przycięta
na dowolny wymiar.
Estetyka
Modny wzór karbon/diament
Eksploatacja
Miękka w dotyku a zarazem wytrzymała
powierzchnia zwiększa komfort codziennego użytkowania szuflad.
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Powierzchnie RAUVISIO

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub usług?
Chętnie pomożemy:
tel. 061 849 84 00
przemysl@rehau.com
www.rehau.pl/rauvisio
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Notatki
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Notatki

© Zdjęcia: Getty images
Str. 07 (na górze), Str. 20/21: Eternity in an Instant / Stone
Str. 06/08: TommL / E+
Str. 11: Marek Kijevský / EyeEm
Str. 13 (na dole): Abstract Aerial Art / DigitalVision, Phil Bird LRPS CPAGB / 500px Plus, Hiromi Okada / EyeEm, Nutkamol
Komolvanich / Moment, Chan Srithaweeporn / Moment, Witold Ziomek / 500px Plus
Str. 16: Sally Anscombe / DigitalVision
Str. 22/23: 1. rząd, po lewej: Jonathan Knowles /DigitalVision, po prawej: Jenner Images / Moment; 2. rząd, po lewej: MirageC /
Moment, na środku: Daniela Simona Remneanu / EyeEm, po prawej: Евгения Матвеец / Moment; 3. rząd, po lewej: yuanyuan /
Moment, na środku: istetiana / Moment, po prawej: Oleksiy Boyko / EyeEm
Str. 24/25: 1. rząd, po lewej: Erika Fournier / EyeEm, po prawej: Andre Heinermann / Moment; 2. rząd, od lewej do prawej: James
O‘Neil / The image Bank, Cavan Images / Cavan, Katsumi Murouchi / Moment, Aurore Della Santa / EyeEm, Massimo Ravera /
Moment; 3. rząd, po lewej: Nigel Killeen / Moment, po prawej: Sergey Ryumin / Moment
Str. 26/27: 1. rząd, Tomekbudujedomek / Moment, Linda Brotkorb / EyeEm, Anton Petrus / Moment; 2. rząd: Johner Images,
Gerard Hermand / Moment; 3. rząd: AL Hedderly / Moment, Adrienne Bresnahan / Moment, Andrew Brookes / Cultura;
4. rząd: RUNSTUDIO / Moment, Micha Pawlitzki / Corbis Documentary
Str. 32: South_agency / E+
Str. 50: Westend61

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie.
Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do
tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania
drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub
podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej
są zastrzeżone.
Nasze doradztwo w zakresie zastosowania - zarówno w
formie ustnej, jak i pisemnej - oparte jest na wieloletnim
doświadczeniu i wypracowanych standardach i udzielane jest
zgodnie z najlepszą wiedzą. Zakres zastosowania produktów
REHAU jest ostatecznie i wyczerpująco opisany w informacji
technicznej o danym produkcie. Obowiązująca aktualna
wersja dostępna jest w internecie na stronie
www.rehau.com/TI. Zastosowanie, przeznaczenie

i przetwarzanie naszych produktów wykracza poza nasze
możliwości kontroli i tym samym pozostaje wyłącznie w
zakresie odpowiedzialności danego odbiorcy/użytkownika/
przetwórcy. Jeżeli jednak dojdzie do odpowiedzialności
cywilnej, to podlega ona wyłącznie naszym warunkom
dostawy i płatności, które są dostępne na stronie
www.rehau.com/conditions, o ile nie było innych ustaleń
pisemnych z REHAU. Dotyczy to również ewentualnych
roszczeń z tytułu rękojmi, przy czym rękojmia odnosi się
do niezmiennej jakości naszych produktów zgodnie z
naszą specyfikacją. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
technicznych.

www.rehau.pl
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