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Ikkunat ja parvekeovet
Valmistamme Oulaisissa eurooppalaistyyppiset kääntökippi eli DK vinyyli-ikkunat ja parvekeikkunaovet korkealuokkaisista REHAU PVC-U -profiileista.
• Profiilijärjestelmä: Rehau Synego ADt
• Lasitus: saatavilla sekä 2K ja 3K-eristyslasielementti
• Heloitus: Winkhaus activePilot D/
DK -heloitukset ja SK 100/160 kippiliukuheloitus

Rehau Synego AD ikkuna/parvekeikkunaovi

REHAU-profiilit
valmistetaan osittain
kierrätetystä PVC:stä.
Myös omassa tuotannossamme syntynyt hukka
lähetetään edelleen
kierrätettäväksi!

Rehau Synego AD parvekeikkunaovi
matalalla kynnyksellä

REHAU Synego AD

Arvo/(vaihtoehtoiset arvot)

Tuulenpaineen kestävyys

C4

Sateenpitävyys

9A

Ilmanpitävyys
Lämmönläpäisykerroin Uw (W/m2K)

4
1,0/(0,8)

Säteilyominaisuudet

0,51/(0,34)/(0,25)

Säteilyominaisuudet (valonläpäisykerroin)

0,73/(0,65)/(0,46)

Äänitekniset ominaisuudet Rw (C;Ctr)
lasitusvaihtoehdolla

i

min. 34 (-2;-6) dB
(max. 45 (-1;-3) dB)

Annettu REHAU Synego AD -järjestelmän suoritustaso on vahvistettu Saksan suurimman tutkimuslaitoksen ift Rosenheimin toimesta ja noudattaa eurooppalaisen SFS-EN 14351-1+A1 tuotestandardin vaatimuksia.

Tuotantomme valmistaa muun muassa
• kiinteät eli MEK-ikkunat
• sivusaranoidut- eli D-ikkunat
• alasaranoidut- eli K-ikkunat
• kohtaavapuitteiset eli D+DK-ikkunat
• kääntökippi-ikkunat eli DK-ikkunat
• sekä parvekeikkunaovet, ranskalaiset parvekeikkunaovet ja liukuikkunaovet kippitoiminnolla varustettuina.
Rehaun ikkunoissa olevat kammiot varmistavat äänieristyksen ja
lämmöneristyksen. Ikkunat sopivat erinoimaisesti energiatehokkaiden
talojen rakentamiseen sekä peruskorjattavien talojen
energiatehokkuuden lisäämiseen.

i

Kustannusetua tavoiteltaessa, kiinteän MEK-ikkunan hyödyntäminen tuo
moninkertaisesti säästöä verrattuna toteutukseen perinteisillä MSEA-ikkunoilla.

Helat
Käytämme ikkunoissamme Winkhaus activePilot D/DK -ikkunaheloitusta
ja SK 100/160 kippi-liukuheloitusta.

Pintahelat ovat alumiinia ja oletuksena pinnoitettu
hopeanväriseksi, irtopainikkeen peitekilpi
valkoinen. Parvekeikkunaovet ovat
varustettu painikkeen lisäksi ulkopuolen
lankavetimellä. Säädettävät lukituspisteet kiertävät
koko ikkunan ja varmistavat tiiviyden!

DK-toiminto mahdollistaa yhden
lasiaukon, jossa kippi-tuuletustoiminto
yhdistyy helppoon huollettavuuteen
yhdestä painikkeesta.

Turvallisuuden takaa erikoisteräksestä
valmistetut lukitushelat. Pikalukitsin
mahdollistaa oven sulkemisen ilman vaaraa
jäädä teljetyksi ulos.

Käyttötavat ja rakenteet
Ikkunat

Parvekeovet

Värit
Värit toteutetaan ulkopintaan laminoiduilla REHAU KALEIDO -kalvoilla.
Varastoväreinä löytyvät RAL 9016, 7016 ja 7001. Saatavilla myös muut
REHAU KALEIDO -värikartan sävyt.
RAL 9016

RAL 7001

RAL 7016

Kaihtimet
Pintaan asennettavat kaihtimet
Pintaan asennettava sälekaihdin
kiinnitetään yläosastaan neljällä ruuvilla,
jotka jäävät piiloon kotelon sisään.
Alaosa kiinnitetään kahdella siimalla.
Kaihdin ei heilu tuulessa tai ovea
avattaessa ja suljettaessa.
Sälekaihtimen säleet kääntyvät,
nousevat ja laskevat kuulaketjusta
vetämällä.

Vekkiverho-kaihtimet
Vekkiverhon voit valita joko valoa
läpäisevänä tai pimentävänä.
Voidaan asentaa ikkunan pintaan
ja sillä voi korvata perinteiset
verhot.

Ota yhteyttä!
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