REHAU Euro-design 70 pencereleri
Lüks konutlar için etkili ısı yalıtımı ve çeşitli tasarım imkanları
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Modaya uygun ve konforlu yaşam
REHAU Euro-design 70 pencereleri

Etkileyici ve temizlenmesi kolay:
Yüksek değerli, pürüzsüz yüzeyi
sayesinde, mükemmel görünüm.

70 mm'lik ideal yapı derinliği ve de 5
odacık tekniği etkin bir ısı yalıtımı sağlar.

Isı yalıtımı: Uf* katsayısı: 1,3 W/m2K

* U katsayısı: Bir yapı bileşenin içinden
geçen ısı miktarını gösterir. U katsayısı
küçüldükçe, ısı kaybı da azalır.

Eviniz için iddialı tasarım
Evinize çok yatırım yapıyorsunuz ve her bir ayrıntının kendi zevkinize uygun olmasını istiyorsunuz.
Euro-Design 70 pencereleri, evinizde her zaman mutlu hissetmenizi sağlar. Özellikle de tasarımla ilgili özel
istekleriniz olduğunda. Euro-Design 70 pencereleri, evinizin görünümünü kusursuz bir biçimde tamamlar.
Birçok biçim, renk (özel boya sayesinde) ve tasarım kanatlar, size geniş imkanlar sunar. Ayrıca çok farklı ve
özel bir avantaj da sunar: Alüminyum kapaklar ile pencere ve kapılarınızı alüminyum cephelere kusursuz bir
şekilde entegre edebilir ve hoş vurgular elde edebilirsiniz.

Bir bakışta tüm avantajlar:
Lüks konutlar için Euro-Design 70 pencere profil sistemi

Bu kalite etiketi, REHAU kalitesini
temsil etmektedir.

Mükemmel tasarım ve en yüksek kalite
REHAU'nun kalite etiketidir.
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Isı yalıtımı:

Uf katsayısı: 1,3 W/m2K

Yapı derinliği:

70 mm

Hırsızlık emniyeti:

Direnç sınıfı 2'e kadar

Ses yalıtımı:

Ses yalıtım sınıfı 4'e kadar

Yüzey:

Kaliteli, pürüzsüz, kapalı ve temizlenmesi kolay

– düşük enerji kullanımlı evler ve
ısı yalıtımı yapılan eski yapılar için ideal
– REHAU Comfort-Design Plus dahil

– 5 odacık tekniği
– pencere ve balkon kapıları için
– lüks konutlar için
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Isı yalıtımı VE ENERJİ TASARRUFU
RÜZGARLI VE KÖTÜ HAVALARDA KENDİNİZİ EVİNİZDE
RAHAT HİSSEDİN

Pencereler, ömür boyu sürecek bir yatırımdır: Evinizi sıfırdan yapıyor veya yeniliyorsunuz ve önemli bir
karar verme aşamasındasınız. Euro-Design 70 pencereleri, tasarım, yaşam kalitesi yönünden ve ayrıca
etkin ısı yalıtımı sayesinde maliyet tasarrufu sağlaması açısından kesinlikle en doğru tercihtir.
Ayrıca Euro-Design 70, yeni EnEV gerekliliklerini de karşılamaktadır.
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İşte buna değer! Euro-Design 70 pencereleriyle, pencerelerdeki ısı kaybını %75'e kadar
azaltabilirsiniz!

% cinsinden enerji tüketimi

%44'e kadar
%70'e kadar
tasarruf edersiniz tasarruf edersiniz

%75'e kadar
tasarruf edersiniz

100

Hoş bir sıcaklık. Özellikle büyük
pencereler soğuğa karşı koruma
sağlamalıdır, aksi taktirde ısı kaybına yol
açarlar. Isı kaybı etkisi, Euro-Design 70
pencereleriyle minimum düzeye indirilir;
bu sayede siz de tümüyle mutlu ve
konforlu hissedersiniz.

75
50
25
100%*

56%*

30%*

25%*

Eski ahşap pencere

2 odacıklı profil

4 odacıklı profil

5 odacıklı profil
Euro-Design 70

Uf katsayısı (Pencere profili)

2,2

1,9

1,6

1,3

Ug katsayısı (cam)

5,8

3,0

1,3

1,1

Uw katsayısı (pencere)

4,8**

2,8**

1,5**

1,3**

* Temel: Eski ahşap pencere = %100

**

Uwkatsayısı pencere (123 x 148 cm), DIN EN 10077-1 uyarınca

İşte rahatlık
Euro-Design 70 pencereleriyle elde edilen
mükemmel ısı yalıtımı, dışarıda fırtına ve kar olsa
bile rahat bir ortam sağlar. 70 mm'lik yapı derinliği
ve iki contasıyla Euro-Design 70 pencereleri
soğuğu, hava akımını, tozu ve nemi içeri sokmaz.

Isı yalıtımıyla enerji tasarrufu
Euro-Design 70 pencereleriyle, soğuk kış aylarında
bile evinizde, kendinizi güvende hissedersiniz.
İyi bir ısı yalıtımı sayesinde ısı ait olduğu yerde kalır:
Yani evinizin içinde. Bu sayede rahat bir ev ortamı
ve düşük ısınma faturalarının keyfini sürersiniz.
Bu nedenle Euro-Design 70 pencereleri, düşük
enerji kullanımlı binalar ve ısı yalıtımlı eski yapılar
için ideal ürün bileşenleridir.
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Görünümler ve renkler
mimaride olduğu gibi çok yönlü

6

Şık ve sıra dışı tasarımlar
Euro-Design 70 pencereleri, görünümde olduğu gibi renk yelpazesi bakımından da çok yönlü.
Klasik beyazın yanında neredeyse tüm RAL renkleri arasından seçim yapılabilir.

Boya: Neredeyse tüm RAL renklerinde
mevcuttur.

İddialı tasarımlar için şık görünümler
Euro-Design 70 pencereleri, birçok mimari
imkanlar için uygun biçim ve donanımı sunar.
Örneğin, oval, kemerli veya karolajlı yapı şekliyle,
evinizin cephesine özellik katabilir ve son derece
etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz.
Bireysellik katabilmeniz için pencere kanatları
ile ilgili farklı tasarım seçenekleri bulunur:
Yuvarlak dönüşlü veya Z düz kanat. Pencerelerinizin,
yaşam ortamınıza tarz dolu vurgular katacağından
ve evinizin genel mimarisine uyum sağlayacağından
emin olabilirsiniz. Yüksek ısı yalıtımı her zaman ön
plandadır.

REHAU Brillant-Design yuvarlak dönüşlü kanatlar
ile kombine edildiğinde, eşsiz ve etkileyici bir
görünüm oluşur. Bu pencere sistemi ile tüm
istekler yerine getirilebilir.

Z düz kanat

Yuvarlak dönüşlü kanat
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Ses Yalıtımı
Kişisel olarak uyarlanmış

Hiçbir şeyin rahatınızı bozmaması için
Dışarısı çok gürültü olduğunda bile Euro-Design 70
pencereleri evinizin huzurlu olmasını sağlar. Gürültü
kaynakları hemen yakınınızda bulunsa bile. Özel bir
ses yüküne maruz kalan semtlerde Euro-Design 70
pencereleri, en yüksek ses emniyet sınıfı olan
4'e kadar bireysel gürültü yalıtım gereksinime

Ses
yalıtım
sınıfı
1
2

Trafik yoğunluğu

Konutları çevreleyen cadde
1.500 araç/gün
Konutları çevreleyen cadde
1.500 araç/gün

Ev ile cadde arasındaki
mesafe

Pencere için önerilen ses
yalıtım değeri*

30-12 m

28-29 dB

12-5 m

30-34 dB

3

Çevreyolu 30.000 araç/gün

150-80 m

35-39 dB

4

Çevreyolu 30.000 araç/gün

80-30 m

40-44 dB

* Pencerenin engellediği ses düzeyi
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göre uyarlanabilir. Bu şekilde dışarıda bulunan
yüksek gürültüye rağmen evinizde her zaman rahat
edersiniz. Özel ses yalıtımı söz konusu olduğunda
Euro-Design 70 en uygunudur.

Euro-Design 70
ile erişilebilir

HIRSIZLIK EMNİYETİ

Hırsızlık girişimlerine karşı iyi donanımlı
Evde ve seyahatte içinizin rahat olması için Euro-Design 70 pencereleri çeşitli hırsızlık emniyet direnç
sınıflarına dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir. Türkiye'deki hırsızlık girişimlerinin çoğu, pencere ve balkon
kapılarından yapılmaktadır. Bu yüzden her pencerede hırsızlık emniyetinin bulunması çok önemlidir. Özel
kilitleme elemanları ve ilave güvenlik bileşenleri, her bir Euro-Design 70 penceresinin hırsızlık emniyetine
sahip olmasına olanak verir.

Temel güvenlik: Zor geçiş veren pencerelerde
temel güvenlik önlemi yeterlidir.
Direnç sınıfı WK1: Zor erişilen pencereler için.
Tekmeleme gibi beden zoruyla yapılan hırsızlık
girişimlerine karşı temel koruma sağlanmış, basit el
aletlerine karşı koruma entegre edilmiştir.
Direnç sınıfı WK2: Kolay erişilen pencereler için.
Bu pencereler, kapalı ve kilitli yapı elemanlarını
kırmak için tornavida, kerpeten ve kama gibi basit
el aletleri olan fırsatçı hırsızlara karşı tasarlanmıştır.
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Havalandırma, neme karşı koruma ve temizlik
rehau Air comfort – Akıllı havalandırma sistemi ve
değerini koruma

Etkileyici performanslı yenilikçi bir sistem
Nemi ve bunun sebep olduğu küf oluşumunu önlemek üzere, AirComfort, pencereden taze hava girişini
rüzgar basıncına bağlı olarak kumanda eder. Bu özgün çözüm sayesinde, nemin sebep olduğu yapının
hasar görme riski büyük ölçüde azaltılır. Rüzgar basıncı artınca, mekanizma tepki verir ve otomatik olarak
kapanır. Bu sayede hoş bir havalandırma sağlanır ve cereyan önlenir. Bu esnek sistem mekanik olarak
çalışır, elektrik gerektirmez ve çok ekonomiktir. Cıvatalar olmadan ve delik açmadan hızlı bir şekilde monte
edilebilir. Bu yenilikçi çözüm, yeni yapı ve tadilat projeleri için uygundur.
İçeri hava akışı
Normal hava basıncında havalandırma
konumu

Hidrodinamik Bernoulli paradoksu
Bir hava akımını sınırlayan nesneler sanıldığı gibi
geri itilmez; aksine hava akımının içine çekilirler.
Bu efekt AirComfort'da rüzgar basıncı arttığında,
kapama bayrağının kalkmasını ve güvenilir bir
şekilde kapanmasını sağlar.

Air Comfort, rüzgar basıncı artınca
Bernoulli prensibiyle otomatik olarak
kapanır
Dışarıdan hava akışı

Malzemenin işlenme kalitesinden uzun
ömürlü olacağı ve değerini koruyacağı
belli olur.
Kaliteli yüzeyler kolay temizlenir
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Uzun ömürlü, değerini koruyan ve bakımı kolay
Pencereleriniz, size bir ömür boyu mutluluk vermeli ve fazla iş gerektirmemelidir. Bu yüzden
Euro-Design 70 pencereleri sadece birinci sınıf kaliteyle üretilir. Bu sayede değerini korur ve kaliteli
yüzeyi sayesinde temizlenmesi de kolaydır.
Euro-Design 70 pencereleri, sadece kaliteli
malzemelerden ve büyük özenle üretilir.
RAU-PVC malzemesi, kış hava koşullarına karşı
son derece dirençlidir, temizlenmesi kolaydır ve
evinizin değerinin korunmasına ve artmasına
katkıda bulunur. Özel kaliteli pürüzsüz ve kapalı
yüzeyleri sayesinde Euro-Design 70 pencereleri,
daha az toz tutar ve biraz deterjanlı su ve bezle
kolayca temizlenebilir.

Panjur sistemleri
Güneşe ve haşereye karşı koruma

Comfort-Design Plus ile aşırı güneşten,
meraklı bakışlardan ve davetsiz misafirlerden
korunursunuz.
Pencere-panjur kombinasyonları size bir çok hoş
avantaj sunar: etkili görünüm ve ışık korumasından,
artırılmış hırsızlık emniyetine ve ısı yalıtımına kadar.
Klasik beyaz veya farklı ahşap desenli, seçime
göre kollu veya motorlu ve isteğe göre sineklikli
modelleri bulunur.

Lamellerdeki özgün mikro delikler, hafif açılmış
konumda ışığın yumuşak bir şekilde girmesini
sağlarken, içeri haşere girmesini de önler.

İdeal kombinasyon: Euro-Design 70
pencereleri ve Comfort-Design Plus
panjurları.

Işığın yumuşak girişi ve haşerelerin
engellenmesi için lamellerde mikro
delikler mevcuttur.

Lamellerdeki özel olarak geliştirilmiş mikro delikler, ışığın hoş ve
yumuşak bir şekilde içeri girmesini sağlar.

Işık, ısı ve meraklı bakışlara karşı şık koruma:
Comfort-Design Plus.
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REHAU Euro-Design 70 pencereleri
Evde daha uzun süren mutluluk için

Yetkinliğe önem veriyoruz
REHAU, yalnızca deneyimli pencere uzmanı işletmelerle birlikte
çalışır. Burada doğru yerdesinizdir ve özel mimariye sahip binalar
için bile uzmanlar tarafından bilgilendirilirsiniz Evinizin yeniden inşa
edilmesinde ve tadilatında, tasarım, ısı yalıtımı, ses yalıtımı gibi
fonksiyonel özelliklerden hırsızlık emniyetine kadar pek çok konuda
bilgilendirilirsiniz. Pencereleriniz isteğinize göre hazırlanır, teslim ve
monte edilir. Montaj sonrasında da pencere uzmanı işletmeniz size
memnuniyetle danışmanlık hizmeti vermeye devam eder.

REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş.
Kore Şehitleri Caddesi No:42 34334 Zincirlikuyu - İstanbul

www.rehau.com.tr
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Tel: (0212) 355 47 00 Pbx

Deneyim kaliteyi getirir
REHAU, kırk yılı aşkın bir süredir pencere, ön cephe, kapılar ve
panjurlar için profil sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir.
Yenilikçi düşünce, uygulamaya yatkınlık ve geleneksel yüksek kalite
talebi bizim kriterimizdir.
REHAU uzmanları, aynı zamanda dünya çapındaki şirketin uzun
yıllardır faaliyet gösterdiği yapı tekniği ve altyapı alanlarındaki değerli
bilgilerden faydalanmaktadır. Uzman pencere işletmeleri ve
REHAU Akademisi’nde eğitilen çok sayıdaki çalışanıyla birlikte bu
sinerji ve sıkı ortaklık, REHAU’yu pencere, ön cephe, kapı ve panjurlara
yönelik profil sistemleri konusunda lider üretici durumuna getirmiştir.

Fax: (0212) 288 30 14
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