PORTAS CORREDORAS ELEVÁVEIS
REHAU BRILLANT-DESIGN
PARA CRIAR LUGARES CHEIOS DE LUZ
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AMBIENTES LUMINOSOS
PORTAS CORREDORAS ELEVÁVEIS DO SISTEMA
REHAU BRILLANT DESIGN

Perfis que convencem pela qualidade do
seu acabamento final, aspecto atractivo e
facilidade de limpeza.

Um ambiente confortável e acolhedor:
especialmente em janelas com grandes
superfícies envidraçadas, devem ter uma
boa protecção ao frio para que não o irradiem. Com as janelas do Sistema REHAU
Brillant-Design minimiza-se este efeito e
proporciona-se um ambiente agradável.

O DESENHO
EM JANELAS

As janelas e portas são um investimento para toda a vida. Seja obra nova ou renovação, é sempre uma
decisão importante. Se para si a prioridade é o design, viver num ambiente confortável, economizar graças
a um isolamento térmico efectivo e conservar o valor da sua casa, então ao optar por portas corredoras
eleváveis fabricadas com perfis REHAU Brillant-Design é sem duvida a decisão correcta.
Impenetráveis ao frio e à humidade
As portas corredoras eleváveis fabricadas com perfis
Mais vidro – mais conforto
REHAU Brillant-Design são totalmente estanques,
Seja uma varanda completamente envidraçada, um
faça o tempo que fizer. Impenetráveis a ventos até
terraço ou um caramanchão utilizado durante o ano
115 km/h de velocidade e fortes chuvas torrenciais.
todo: as grandes superfícies de vidro aumentam
Assim, a temperatura na sua habitação será sempre confortável, especialmente no outono e inverno. considerávelmente o conforto de uma habitação.
Com portas corredoras eleváveis fabricadas com
Contribuem para isso os estudados detalhes
constructivos como a técnica de 4 câmaras e a se- perfis REHAU Brillant-Design pode disfrutar de um
panorama amplo, de um ambiente luminoso e praparação térmica de aros e soleiras. Estes detalhes
zenteiro e da proximidade da natureza em qualquer
permitem alcançar óptimos valores de isolamento
estação do ano – e isto de forma muito confortável:
térmico, contribuindo para um clima de conforto
a técnica de correr permite a abertura lateral em
na sua habitação, além de reduzirem considerávelpouco espaço.
mente os gastos no aquecimento.

Este selo expressa a qualidade
REHAU.

Todas as vantagens resumidas:
Portas corredoras eleváveis do Sistema REHAU Brillant-Design para um plus de conforto

Excelente desenho e máxima qualidade
distinguem a REHAU.
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Isolamento térmico:

valor Uf: 1,9 W/m2 K

Impermeabilidade ao ar:

classe de impermeabilidade ao ar 4
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Profundidade constructiva:

70 mm
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Classe anti-roubo:

até à classe de resistência 2 (WK2)
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Isolamento acústico:

até à classe de protecção acústica 4
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Superfície:

alta qualidade, lisa e fácil de limpar
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Estanqueidade chuva forte:

até à classe de solicitação 9 A

– técnica de 4 câmaras
–
– elementos do chão ao tecto até 10 m de largura
– também se pode incluir os estores REHAU Comfort-Design

vidros até 44 mm de espessura
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PROTECÇÃO ANTI-ROUBO
PROTECÇÃO ANTI-ROUBO À MEDIDA

A protecção anti-roubo pode-se adaptar à classe de resistência desejada, em função do acesso à porta corredora elevável ser fácil
ou muito fácil.

Bem preparado face a intenções de roubo
A sensação de segurança é a condição prévia para
se poder relaxar, quer esteja em casa quer esteja
ausente em férias. Por isso, as portas corredoras
eleváveis do Sistema REHAU Brillant-Design estão
disponíveis em diferentes classes de protecção
anti-roubo (até WK 2), em função de cada necessidade.
Dado que os ladrões acedem preferencialmente
à casa através das janelas e sacadas, as portas
corredoras eleváveis do Sistema REHAU BrillantDesign estão desenhadas para que possa determinar individualmente a protecção anti-roubo
desejada de cada uma das corredoras eleváveis
mediante fechos específicos e outros componentes
de segurança.
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70 mm
profundidade construtiva
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LIBERDADE CRIATIVA
DESENHO DE ACORDO COM A ARQUITECTURA EXTERIOR E
INTERIOR

Margem para a sua criatividade
A elevada estabilidade das portas corredoras
eleváveis fabricadas com perfis do Sistema REHAU
Brillant-Design permite desenhos generosos.
Inclusivé poderá integrar na sua arquitectura
elementos desde o chão ao tecto até uma largura
total de 10 metros.
Graças aos especiais recobrimentos do aro, que
dissimulam as juntas, o aspecto é sempre harmonioso e elegante.

Numerosas variantes para
qualquer estilo e ideia.
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De acordo com o seu ambiente pode escolher
entre muitas cores e decorações, o desenho que
mais goste para a sua habitação. Pode escolher
entre o branco e prácticamente todas as cores da
carta RAL ou se preferir por imitações de madeira,
decida-se pelas nossas decorações e convença-se
pela grande facilidade de limpeza.

PORTAS CORREDORAS ELEVÁVEIS QUE DURAM
PARA AS DISFRUTAR DIA APÓS DIA

Qualidade - para que durem
Queremos que as suas portas corredoras eleváveis
o satisfaçam para toda a vida e não necessitem de
trabalhos adicionais. Por isso, as portas corredoras
eleváveis fabricadas com perfis do Sistema REHAU
Brillant-Design são de primeira qualidade.
Assim conservam os seu valor e graças ao acabamento das suas superfícies são muito fáceis de
limpar.
As portas corredoras eleváveis do Sistema REHAU
Brillant-Design fabricam-se exclusivamente com
materiais de grande qualidade e com o máximo
esmero. O material RAU-PVC é extraordinariamente
resistente à intempérie, de simples manutenção
contribuindo para a conservação e aumento do
valor da sua casa.

Os materiais e o processo de fabricação garantem portas corredoras
eleváveis duradouras e que conservam
o seu valor.

Facilidade de limpeza graças à elevada
qualidade das superfícies.

A superfície lisa dos perfis faz com que a sujidade
adira menos às portas corredoras eleváveis fabricadas com perfis REHAU Brillant-Design. Limpam-se
sem esforço e em pouco tempo com água, detergente neutro tipo lava-louças e um pano suave.
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PORTAS CORREDORAS ELEVÁVEIS
REHAU BRILLANT-DESIGN
PARA UM LUGAR PLENO DE LUZ

Apostamos em empresas colaboradoras competentes
REHAU só colabora com caixilharias experientes em que pode confiar
plenamente e que o apoiam com profissionalismo, quer se trate de
uma casa nova ou de uma renovação - desde o desenho, passando
pelo isolamento térmico e acústico, até aos dispositivos anti-roubo. As
suas janelas são produzidas e instaladas, exactamente como os seus
desejos. Após a montagem das janelas, a empresa instaladora estará
à sua disposição para todo o acompanhamento pós-venda.

A experiência - base da qualidade
Há mais de quatro décadas que a REHAU desenvolve e produz
sistemas de perfis para janelas, fachadas e portas, com elevadas
exigências de qualidade, procurando sempre ideias inovadoras e
acompanhando de perto os seus clientes.
Os especialistas em perfis da REHAU aproveitam igualmente os
valiosos conhecimentos das outras divisões da área da construção
- técnica para edifícios e obra civil - cujo os produtos a empresa
participa igualmente desde há vários anos e com êxito nos mercados
do mundo inteiro.
Estas sinergias e a estreita colaboração com as empresas fabricantes
de janelas com o seu pessoal formado nos cursos organizados pela
REHAU- ACADEMY converteram a REHAU numa empresa líder na
produção de sistemas de perfis para janelas, fachadas e portas.
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