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REHAU privalumai: naudojant vis efektyvesnes medžiagas  
nubrėžti naujas galimybių ribas. Sukurti viziją, kurios, dirbant su 
tradicinėmis medžiagomis, nebuvo galima net įsivaizduoti.  
Rasti sprendimus, kurie ekologiją ir ekonomiškumą sujungtų su 
puikiu dizainu, funkcionalumu ir saugumu į darnią visumą.



4

LYDIMI SĖKMĖS DAUGIAU NEI 60 METŲ 
NERIbOTI POLIMERINIAI SPRENDIMAI

REHAU, plėsdama savo veiklą naujose rinkose, 
mąsto perspektyviai. Nuo firmos įsteigimo 1948 
metais REHAU tapo tarptautinėje rinkoje pirmaujan-
čia įmone, siūlančia įvairius polimerinius sprendi-
mus statyboms, automobiliams ir pramonei.  
Šią skirtingų sričių sinergiją REHAU labai tikslingai 
išnaudoja, siekdama inovacijų, kurios klientams  
sukurtų unikalią pridėtinę vertę.
 

Pagrindinės REHAU veiklos sritys yra medžiagų ir 
sistemų vystymas bei paviršinių technologijų  
kūrimas. Nauji plastiko gamybos būdai, preciziškai 
pritaikyti jo panaudojimo sritims, leidžia REHAU su-
kurti į ateitį orientuotas naująsias technologijas: nuo 
optimalaus (nulinės energijos) namo iki itin patvarių 
lėktuvų ir automobilių detalių ir ilgaamžių kontruk-
cinių elementų, naudojamų baldų ir buitinių prietai-
sų pramonėje.
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REHAU - moderni šeimos bendrovė, kurioje  
dirba daugiau kaip 14 000 darbuotojų daugiau nei 
170 filialų ir skyrių, išsibarsčiusių visame pasaulyje,  
turi unikalios patirties plastiko technologijų srityje.

Statybos pramonėje REHAU yra inovatyvių, nurodan-
čių ateities tendencijas produktų, sistemų ir paslau-
gų simbolis. REHAU sistemų sprendimai yra kom-
pleksiniai, tačiau tuo pačiu paprasti ir efektyvūs.

Jų įdiegimas ir priežiūra yra nesudėtingi. Architektai, 
projektuotojai, privatūs užsakovai ir statybos verslo 
įmonės naudojasi REHAU laimėjimais.

REHAU statybų pramonėje yra laikoma aukščiau-
sios kokybės polimerinių sistemų sprendimų pre-
kės ženklu. 
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ŽvELGIANTYS į ATEITį
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REHAU visame pasaulyje siūlo ypatingą polimerinių  
produktų ir paslaugų spektrą. Šie produktai puikiai atitinka 
klientų reikalavimus. REHAU sprendimai yra labai paklau-
sūs didžiuosiuose automobilių koncernuose, pramonėje ir 
statybos srityje.

Daugybė žmonių visame pasaulyje, dažniausiai to nė  
nežinodami, kasdien naudojasi REHAU produkcija.

Naujų tendencijų nustatymas ir sprendimų siūlymas
REHAU, turėdama ilgametės patirties langų ir fasadų bei 
pastatų technologijų ir požeminės statybos srityse, yra pa-
geidaujama privačių asmenų ar verslo įmonių partnerė, sta-
tant gyvenamąjį būstą arba vykdant kitus visuomeninės sta-
tybos ir infrastruktūros projektus. Savo ypatingais, skirtingas 
pramonės šakas apimančiais ir į ateitį orientuotais sistemų 
sprendimais REHAU nuolat nustato tų ūkio šakų gaires.
Taupiai naudoti išteklius ir efektyviai išnaudoti atsinaujinan-
čią energiją – REHAU atranda savo klientams aiškiai  
nubrėžtas taupymo galimybes ir tuo įneša ženklų indėlį,  
užtikrindama pagrindines ateities kartų gyvenimo vertybes.

Langų ir fasadų technnika 
REHAU siūlomos langų, namų lauko durų, žaliuzių, apsau-
ginių langinių, žiemos sodų ir fasadų profilinės sistemos bei 
gausus įvairių priedų asortimentas yra optimalūs sprendimai 
tiek renovuojant, tiek statant naujus pastatus. 

Pastatų technika 
REHAU sukurti integruoti ir kompleksiniai sistemų spren-
dimai apima pačius šiuolaikiškiausius šildymo ir vėsinimo, 
vandens, dujų ir elektros įrangos bei pramoninių vamzdy-
nų ir suslėgto oro tinklų komponentus – tai yra puiki pradžia 
statyboms, siekiančioms efektyviai išnaudoti energiją.

Požeminė statyba 
Vandens ir dujų aprūpinimo, šilumos tiekimo ir kanalizacijos 
vamzdynų, drenavimo, vandens valymo įrenginių sistemų ir 
atsinaujinančios energijos panaudojimo srityse REHAU gali 
pasiūlyti inovacinių technologijų įvairovę.
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ŽvELGIANTYS į ATEITį
INOVATYVI SISTEMA

Tinklas, orientuotas į ateitį
Efektyvi šilumos izoliacija, šiuolaikiška vandens 
ūkio vadyba ir regeneratyviosios energijos gavyba 
sudaro vieningą visumą energiją kaupiančiose 
statybose. REHAU išvysto kompleksinius spren-
dimus, kuriuose pastatas ir jo erdvė harmoningai 
susijungia su pažangia namų buitine įranga.

Gaminiai iš „vienos rankos“
Architektai, planuotojai bei statybų užsakovai  
sėkmingai naudoja REHAU gaminius, kurie yra su-
derinti tarpusavyje ir pasitvirtino praktikoje: durų, 
langų ir fasadų sistemos, geoterminiai zondai ir  
kolektoriai, šilumokaičiai oras-žemė bei saulės ir 
fotogalvaniniai įrenginiai. Patalpų šildymo ir vėsini-
mo bei aprūpinimo ir atliekų tvarkymo sistemos  
užbaigia bendrąją REHAU koncepciją.

Būdama technologijų srities lydere REHAU nustato kompleksinių 
sprendimų, apimančių skirtingas ūkio šakas, gaires. Langai ir 
fasadai, pastatų technika ir požeminė statyba REHAU yra visapu-
siškai suderinta vieninga sistema.

2
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Požeminė statyba

 RAUGEO žemės šilumos zondai ir 

žemės kolektoriai

REHAU geoterminės sistemos leidžia efektyviai 

šildyti ir vėsinti. Žemės šilumos vartotojai labai 

palankiomis sąnaudomis išgauna net iki 75 % 

reikalingos šilumos iš dirvos.

 Šilumokaičiai oras-žemė

AWADUKT Thermo

Alternatyviosios šildymo galimybės, panau-

dojant kontroliuojamą vėsinimą, visų pirma, 

naudojamos žemos energijos ir pasyviuose 

namuose. 

 Kanalinė vamzdynų sistema ir   

 lietaus vandens kanalinė sistema  

 Paviršinio vandens surinkimo ir   

 drenažo sistema 

 Lietaus vandens surinkimas 

 Geosintetika

  Dujų vamzdynų sistema RAU-PE  

  ir PE-Xa 

 Namo įvadai 

  Komunikacinių vamzdynų sistemos 

Pastatų technika

 Patalpų šildymo ir vėdinimo 

sistemos

Šios sistemos tausoja energiją ir visiškai 

nekenkia aplinkai. Jos ypatingos tuo, jog 

visus metus palaiko malonų namo vidaus 

klimatą. 

 REHAU SOLECT kolektoriai

Saulės šilumos sistemos naudoja saulės 

energiją geriamam vandeniui pašildyti ir 

papildomam šildymui. Kartu su geotermi-

nėmis sistemomis kolektoriai gali pakeisti 

būtinąją kompleksišką energiją, kurios 

reikia geriamam vandeniui pašildyti.

 Fotogalvaniniai moduliai  

Galvaniniais įrenginiais išgautą saulės 

šilumą galima panaudoti bendruosiuose  

elektros tiekimo tinkluose.

 Geriamo vandens ir šildymo įrangos  

 instaliavimas RAUTITAN 

 Stogo latakų sistemos surinkti   

 lietaus vandeniui 

 Namo nuotekų sistema su garso  

 izoliacija RAUPIANO Plus 

 Elektros instaliacijos sistemos
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Langų ir fasadų technika: 

 Langai, žaliuzės, durys

Šilumą izoliuojantys langai, žaliuzės, 

žaliuzių dėžės ir durys sudaro ener-

getiškai efektyvaus namo pagrindą. 

Kontroliuojamas vėsinimas palaiko ne tik 

malonų patalpų klimatą, bet ir apsaugo 

nuo drėgmės ir pelėsių. 

 Fasadai 

REHAU fasadų sistemos - idealus langų 

paketo papildymas. 50 mm. sistemos gylis 

pasižymi puikia šilumą izoliuojančia savybe. 

REHAU gali pasiūlyti pasyviems namams 

sukurtus puikius sprendimus - panau-

doti fasadų sistemas REHAU-Polytec 50, 

turinčias pasyvių namų sertifikatą.

 Žiemos sodai
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OPTIMALUS NAMAS 
(NULINĖS ENERGIJOS NAMAS)
DAUGELIUI TAI vIZIJA, O REHAU - TIKROvĖ

Nuolatinėmis naujovėmis langų ir fasadų bei pastatų technologijų ir 
požeminės statybos srityse REHAU ne tik užtikrintai formuoja staty-
bų pasaulį. REHAU yra naujų tendencijų etalonas, kai kalbama apie 
visų su namu susijusių sistemų sujungimą į vieną tinklą.

EFEKTYVI
ENERGIJA

Tinklinės sistemos lemia efektyviausią energi-
jos panaudojimą
Optimalaus (nulinės energijos namas) namo vizi-
ja žavi visus. REHAU jau šiandien tai pavertė tikro-
ve. Langų ir fasadų sistemos optimaliai sumažina 
energijos nuostolius. Geoterminės sistemos, šilu-
mokaičiai oras-žemė ir saulės šilumos įrenginiai 
itin sumažina CO2 išsiskyrimą ir energijos kaštus. 
Išgaunamą atsinaujinančiąją energiją REHAU pa-
naudoja patalpų šildymui ir vėsinimui, kad būtų  
sukurtas malonus vidaus patalpų klimatas.

Nulinės energijos namas įrodo, kaip REHAU gali su-
jungti savo inovatyvias technologijas į bendrą siste-
mą. REHAU siūlomi polimeriniai sprendimai suteikia 
architektams, projektuotojams ir vartotojams visas 
priemones sukurti patrauklias ir energetiškai efekty-
vias būsto patalpas.

Kompetencija ir pirmeivio dvasia
REHAU atlieka mokslinius tyrimus ir rūpinasi plėtra. 
Medžiagos, paviršiai ir jų naudojimas yra nuolat 
tiriami ir optimizuojami, remiantis naujausiais tech-
nikos pasiekimais. REHAU nuolat išplečia galimy-
bių ribas. Pasiekimai: unikalūs ir orientuoti į ateitį 
sprendimai, skirti ilgaamžei ir į bendrą tinklą su-
jungtai statybai. Projektuotojai ir architektai tai žino 
ir vertina jau 60 metų dirbančios REHAU – tikrosios 
inovacijų vedlės – kompetenciją.

Visos koncepcijos remiasi trimis energijos 
efektyvumo kolonomis
1. mažinti energijos nuostolius,
2. efektyviai panaudoti energiją,
3. efektyviai gaminti energiją.

Egzistuoja gausybė galimybių, kaip taupyti ener-
giją, renovuojant ar statant naujus pastatus. 
Energijos kaštai ženkliai sumažėja, efektyviai izo-
liavus pastato išorę. Kas pakeičia senuosius langus 
(30 m² langų paviršius, kurio Uw-vertė siekia apie 
3,0) moderniais plastiko langais iš REHAU profilių 
(Uw- vertė < 1,4, kai langų paviršius 30 m² ), tas 
per metus sutaupo 590 l skystojo kuro.

REHAU sprendimai padeda efektyviai išgauti ir 
taupyti energiją. Tuo pačiu kyla ir nekilnojamojo 
turto kaina – o tai yra investicija į gerovę.
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Konsultavimas visuose statybos etapuose
REHAU kompleksiški, apimantys įvairias vers-
lo sritis sprendimai projektuotojams ir statybos 
užsakovams suteikia ryškių privalumų kaip ir vi-
sapusis aptarnavimas. REHAU siekia visais sta-
tybų etapais būti vertinga savo klientų partnere 
bei padėti jiems. Teikdama platų paslaugų ir ap-
tarnavimo galimybių spektrą, REHAU remia kie-
kvieną žingsnį, planuojant ir įgyvendinant staty-
bos projektą.

REHAU – UNIvERSALI PARTNERĖ
vISAPUSIS APTARNAvIMAS

REHAU siūlo vientisus polimerinius sprendimus, atitinkančius 
aukščiausius kokybės reikalavimus, kaip savo aukščiausios klasės 
prekinį ženklą. Nuolatinis siekis vystyti technologijas ir įdiegti vis 
pažangesnes inovacijas ryškiai išskiria REHAU iš konkurentų. 
Pardavusi produktą, REHAU ir toliau tęsia bendradarbiavimo pro-
cesą.

Planavimo programinė įranga, kvalifikacijos kėli-
mo galimybės REHAU akademijoje, praktiškas  
informacijos internetinis portalas – visa tai daro-
ma siekiant vieno tikslo: klientas gauna paramą 
tuo metu, kai jos jam labiausiai reikia. Turėdama 
gerai išplėtotą pardavimo centrų tinklą, REHAU 
visuomet yra arti savo klientų. Tokiu būdu Jūs čia 
pat galite gauti Jūsų statybos projektui reikiamą 
informaciją.
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ARCHITEKTŲ IR PROJEKTUOTOJŲ 
PARTNERĖ
KONSULTAvIMAS, PLANAvIMAS IR APTARNAvIMO PASLAUGOS

REHAU – Jūsų sėkmės garantija
REHAU viskas yra suderinta: langų, fasadų ir durų 
sistemos, geoterminiai, fotogalvaniniai, energi-
jos ir vandens ūkio valdymo sprendimai sudaro 
vieningą visumą. Būdama svarbiausia statybos 
partnerė, REHAU pasiekia dar daugiau: mokslinių 
tiriamųjų darbų ir praktinė kompetencija panau-
dojama teikiant konsultacijas projektuotojams ir 
architektams.

REHAU taip pat teikia rekomendacijas, kaip vyk-
dyti energetiškai efektyvias statybas, kaip sukur-
ti optimalią, iš atskirų gaminių sudarytą sistemą. 
Ir dar vienas reikšmingas pranašumas: turėdama 
puikiai išvystytą tarptautinį filialų tinklą, REHAU 
yra visur pasiekiama. Architektams ir projektuo-
tojams REHAU yra puiki partnerė.
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Jūsų privalumai
REHAU nuosekliai plečia savo polimerinių gaminių, 
sistemų ir sprendimų pasiūlą. Turimos žinios ir ga-
mybinės medžiagos bei patirtis, sukaupta nesu-
skaičiuojamų statybos projektų metu, garantuoja 
kokybinį pranašumą, kuris pasireiškia kompleksiš-
kai iškeliant užduotis. REHAU įtikina savo ypatin-
gu lankstumu ir puikiu aptarnavimu, statydama ne 
tik pagal užsakymą suprojektuotus individualius na-
mus, bet ir remdamai projektus, vykdomus atskiro-
se šalyse.

Parama planavimui
Mūsų darbuotojai šneka Jūsų kalba. Vietoje ar  
REHAU akademijos seminaruose. REHAU disponuo-
jama programinė įranga langų technologijos plana-
vimo tikslams parems Jus papildomai, įgyvendinant 
Jūsų statybos projektą. Išsamios planavimo pagal-
binės priemonės, aprašai, atliekamų darbų detalu-
sis sąrašas, U vertės (šiluminės varžos ir šilumos 
perdavimo koeficiento) apskaičiavimo programos ir 
daug kitų funkcijų sudaro išsamų teikiamų paslaugų 
paketą. REHAU planavimo programinė įranga atsi-
žvelgia į visus galiojančius langų pramonės reikala-
vimus ir normatyvus.

Inovacijos ir patikrinta kokybė
Būdama rinkos lydere, REHAU nuosekliai rūpinasi 
technine plėtra. Tokiu būdu užpatentuota REHAU kli-
javimo technologija atveria visiškai naujas galimybes 
individualiems langų sprendimams. Didelio forma-
to langai, ypatingos formos, langai-sienos (per visą 
aukštą) – visa tai galima įgyvendinti, panaudojant 
žemo profilio iki 48 mm sąvaras. Naujomis technolo-
gijomis išgaunamas sutvirtinantis stiklo poveikis.

REHAU kelia aukštus kokybės ir saugumo reikalavi-
mus. Visus patikrinimus pagal EN standartus REHAU 
vykdo savo bandymų centre. Tikrinimus tvirtina nepri-
klausoma techninio audito įstaiga. Standartiniai ele-
mentai ir specialieji sprendimai yra gausiai išbandomi 
oro skvarbos, sandarumo krušai ir atsparumo vėjui 
atžvilgiu. Specialioje patalpoje atliekami oro drėgmės, 
saulės spinduliavimo ir ekstremalių paviršiaus tempe-
ratūrų poveikio bandymai. REHAU bandymų centras 
yra kalibruojamas Langų technologijų institute (IFF), 
Rozenheime.
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REIKALAvIMAI IR PREKĖS ŽENKLO KOKYbĖ

Projektuotojai, architektai ir amatininkai ne tik 
pasirenka REHAU gaminius ir sistemas. Profesi-
onalams, dirbantiems statybų versle tarptautiniu 
mastu, yra reikalingas stiprus partneris. REHAU 
gali būti tokia partnerė.
 
REHAU kokybė 
Savo prekės ženklu REHAU garantuoja ne tik puikią 
produkciją, bet ir praktine patirtimi pagrįstą konsul-
tavimo veiklą, paslaugas ir aptarnavimą.  
60 metų kaupta patirtis ir gausybė įgyvendintų 
tarptautinių statybos projektų atskleidžia REHAU 
profesionalumą šioje srityje. Bendrovė nuolat plečia 
savo galingą polimerinių medžiagų potencialą, su-
teikdama dar daugiau komforto, saugumo, šiuolai-
kiško dizaino, efektyvumo ir ekologiškumo.

REHAU kokybės ženklas patvirtina puikią kokybę, 
dizaino funkcionalumą ir produkcijos ilgaamžišku-
mą. Galite pasikliauti REHAU kokybės ženklu, kuris 
nenuvils Jūsų klientų.

PATIKIMAS ŽENKLAS

REHAU prekės ženklas simbolizuoja itin aukštus kokybės reikalavi-
mus atitinkančią produkciją, kuri turi išliekamąją vertę. Savo 
atkakliomis pastangomis rasti kuo efektyvesnius aukščiausio lygio 
technologinius sprendimus REHAU, metams bėgant, išsikovojo 
visuotinį pripažinimą. Nuosekli bendrovės veikla statybos užsako-
vams, architektams ir amatininkams kelia pasitikėjimą ir leidžia 
lengvai apsispręsti, pasirenkant būtent šios bendrovės siūlomus 
aukščiausio lygio gaminius.
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LANGAI IR FASADAI
IDĖJOS, įvAIROvĖ IR EFEKTYvI ENERGIJA

Pagrindinės charakteristikos 
-  Žema Uf vertė atitinka griežtus EnEV reikalavimus, 

įskaitant ir pasyvaus namo sertifikavimą.
- Naudojant REHAU sisteminius sprendimus galima 

įgyvendinti norimą idėją - didelio formato langus ir 
langus per visą aukštą, panaudojant žemo profilio 
iki 48 mm sąvarą.

-  Langų kampų sujungimų sprendimai: nesikaupia 
drėgmė, apsaugo nuo pelėsių (DIN 4108-2).

- Patentuotas sąvarų profilių su stiklo paketu su-
klijavimas užtikrina didesnį stabilumą bei dides-
nį įstiklintą paviršių (įmanoma ir be armavimo 
profilio).

- Langus įmanoma greitai ir lengvai pakeisti, net ir 
gyvenamosiose patalpose.

- Atsižvelgiama į individualius klientų pageidavimus 
dėl formos ir spalvų.

- REHAU akademijoje parengti specialistai pasižymi 
profesionalumu ir aukšta kompetencija, teikdami 
konsultacines paslaugas, montuojant ar pertvar-
kant įvairias sistemas ar atliekant kitus darbus.

- REHAU profilių lygius, uždarus ir žvilgančius pavir-
šius yra itin lengva prižiūrėti.

- Pagrindinį stabilumą užtikrina armavimo profiliai.

REHAU yra pasaulinė idėjų kalvė, kurioje gimsta naujieji langų, 
fasadų, žiemos sodų, durų, žaliuzių ir žaliuzių rėmų ateities spren-
dimai. REHAU produkcija ne tik pagaminta, naudojant naujausias 
technologijas ir pasižymi gausia priedų pasiūla, bet ir sukuria 
ypatingą, jaukią ir malonią būsto vidaus atmosferą. Puiki šilumos 
ir garso izoliacija bei unikali formų ir spalvų įvairovė taip pat prisi-
deda prie jaukaus vidaus klimato sukūrimo.

Energetinė rekonstrukcija 
Energetinis pasas iškelia visiškai naujus reikalavi-
mus visai statybos pramonei, vykdant pastatų re-
konstravimo ir modernizavimo darbus. REHAU gali 
pateikti tinkamus atsakymus: energetiniu požiūriu 
brandžias fasadų, langų, durų, žaliuzių sistemas.
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Ventiliacija
REHAU vėdinimo technologija užtikrina sveiką ir  
malonų patalpų klimatą. Jau statybų metu, naudo-
jant gerą izoliaciją, yra pasirūpinama oro cirkuliacija. 
Pelėsiams ar drėgmei tiesiog nepaliekama vietos. 
Tokiu būdu išsaugoma nekilnojamojo turto ilgalai-
kė vertė.

Garso izoliacija
Priklausomai nuo statybos objekto vietos ar paskir-
ties, skiriasi ir apsaugos nuo triukšmo poreikiai. 
REHAU sistemos patenkina visus reikalavimus, su-
teikdamos atitinkamą garso izoliaciją.

Apsauga nuo stipraus vėjo ir kitų klimatinių 
reiškinių
REHAU profiliai gali didžiuotis tokiomis modernių 
technologijų suteiktomis savybėmis kaip atsparu-
mas krušai ir stipriam vėjui. Atlikti išsamūs bandy-
mai patvirtina, kad REHAU profilių energetinis ba-
lansas oro pralaidumo atžvilgiu atitinka 4-ąją klasę 
pagal DIN EN 12207 standartą, o jo a vertė yra nuo 
< 0,1 pagal DIN 18055 standartą.

Saugumas
Dėl savo ypač tvirtos konstrukcijos REHAU profiliai 
pasižymi puikiomis apsaugos nuo įsilaužimų savy-
bėmis. Aprūpinti specialiomis fiksuojančiomis ran-
kenėlėmis, apkaustais ir įstiklinimais jie atitinka 
atsparumo klasių WK 1 - WK 3 reikalavimus ir ap-
saugo nuo įsilaužimų į vidų.

Stabilumas
Dėl armuotos daugiakamerės konstrukcijos REHAU 
profilių langai yra itin stabilūs. Stabilumą dar gali 
padidinti patentuota klijavimo technologija.
 

Ausgezeichnetes Design und höchste 

Qualität sind die Gütezeichen von REHAU.

Priedai
Ypatingi pasiūlymai Jūsų maloniai savijautai: apsau-
ga nuo saulės, žiemos sodai ar vidinės langų palan-
gės - REHAU įgyvendina individualius norus ir pade-
da susikurti savą gyvenimo erdvę.

Patikrinta ir patvirtinta
REHAU naudoja tik aukščiausios kokybės polime-
rinius produktus. Jau 60 metų REHAU užsiima vis 
efektyvesnių medžiagų bei produktų kūrimu. Į rin-
ką patenka tik REHAU bandymų centre patikrinti ir 
aukštus kokybės reikalavimus atitinkantys gaminiai 
bei medžiagos.

REHAU teikia tik patikrintus gaminius: abu inovaci-
jų centrai, įsikūrę Rehau ir Eltersdorfe, bei gamy-
kla Wittmunde turi TÜV Management Service GmbH 
sertifikatus ISO-9001:2000. 

Tarptautinis pripažinimas
REHAU yra pasaulio lyderė polimerinių inovacijų ir 
sistemų srityje. Bendrovės klientai visame pasauly-
je, atstovaudami įvairiausioms ūkio šakoms, vertina 
REHAU kokybę, inovacijų drąsą bei įgytą kompeten-
ciją sistemų technologijų ir dizaino srityse. Gausybė 
gautų tarptautinių sertifikatų yra geriausias pripaži-
nimo įrodymas.
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Langai ir fasadai. Daugiau 
stiklo. Daugiau šviesos
REHAU langų ir fasadų sistemos 
yra labai lankstus elementas, no-
rint kūrybiškai apipavidalinti pas-
tatus. Jos puikiai tinka patalpoms 
naujuose ir senesniuose pasta-
tuose, siekiant, kad į juos patektų 
kuo daugiau šviesos. Mes Jums 
galime pasiūlyti langus per visą 
aukšto sieną ir didelių matmenų 
langus su žemo profilio sąvaro-
mis. Daugiau stiklo, daugiau švie-
sos - geresnė gyvenimo koky-
bė. Aukštos kokybės plastikas ir 
patentuota klijavimo technologi-
ja atveria kelius netikėtoms dide-
lių matmenų rėmų galimybėms. 
Stabilumas ir ilgaamžiškumas 
garantuoti.

Siūlydama plačią gaminių ir di-
zaino galimybių pasiūlą, REHAU 
suteikia erdvės pasireikšti kūry-
biškumui. Derinkite langus, duris, 
žaliuzes, langines ir kompleksines 
vertikalių/horizontalių statrams-
čių konstrukcijas. Naujosios sta-
tybos pastatuose rinkitės tiesias 
modernias linijas, o, modernizuo-
dami būstą, veikite tradiciškai ir 
panaudokite pusapskritimines ar-
kas ir skersinius. Formos ir spal-
vos papildo viena kitą. Neįprasti 
langų sprendimai reikalauja ir in-
dividualios spalvinės išraiškos. 
Suteikite spalvinio individualumo 
išorei ir vidui. Pasinaudokite da-
žymo galimybių teikiama įvairove, 
itin natūraliai atrodančiais medžio 
imitacijos profiliais bei aliuminio 
dengiamaisiais profiliais.

Viskas gaminama ir suderinama, 
atsižvelgiant į Jūsų pageidavi-
mus. Realizuokite savo vizijas -  
REHAU siūlo erdvę Jūsų kūrybi-
nei veiklai.

LANGŲ DIZAINAS
įGYvENDINTI IDĖJAS IR NEvARŽOMAI 
PROJEKTUOTI
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LANGŲ DIZAINAS
FORMŲ įvAIROvĖ

Langai kiekvienam skoniui ir stiliui
Langai, tinkantys Jūsų pasirinktai architektū-
rai. REHAU, siekdama šių tikslų, nuolat ple-
čia savo sistemų kūrimą. Jūs galite pasirink-
ti trikampio, stačiakampio formos ir apvalius 
langus arba individualiai suprojektuotas arkas 
langams ir durims. Jums pageidaujant - su 
skirtukais langams iš vienos ar daugiau dalių 
su įvairiais atidarymo būdais.
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Sisteminiai fasadai 
REHAU statramsčių - skersinių konstrukcijos leis 
Jums įrengti vienaaukštį stiklinį fasadą, daugia-
aukštes fasadų konstrukcijas, pasviruosius fasa-
dų ar daugiakampius profilius ir įstiklintas laiptines. 
Fasadų sistemos suteikia galimybę projektuoti dide-
lių matmenų ir žemo profilio elementus.

Dizainas
Siekiantiems individualaus di-
zaino REHAU siūlo plačią įvai-
riausių profilių, kontūrų ir skirtu-
kų variantų pasiūlą. Siūlome su-
apvalintas, nuožulnias, kampuo-
tas, pusiau apvalias ir tiesias 
sąvaras. Patalpose galima rink-
tis įstrižas, suapvalintas ir įžam-
bias stiklajuostes. Norint stilin-
gai statyti naująjį ar modernizuo-
ti senąjį pastatą, svarbią reikšmę 
turi skirtukai: jie paskirsto sti-
klą, gali būti užklijuojami ar įmon-
tuojami stiklo paketo viduje. 
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LANGŲ DIZAINAS
FORMŲ įvAIROvĖ

Galimos tokios galimybės:
- Atidaromi/atverčiami langai ir durys.
- Atidaromi langai ir durys.
- Atverčiami ir atlenkiami langai.
- Langai ir durys iš daugelio dalių 

su statramsčiu ir skirtuku.
- Dviejų dalių langai su judamuoju statramsčiu.
- Persisukantys langai.
- Aklinas įstiklinimas.

- Nuožulnūs ar arkiniai langai.
- Langai su skirtukais.
- Į vidų ar išorę atidaromos namo durys.
- Lygiagrečiai sustumiamos durys. 
- Atverčiamos/stumiamos durys.

Langai, priderinti prie pastato stiliaus
Moderni architektūra ar žaismingi senojo pastato fasadai. Abiem atvejais būtina surasti stilistiniu požiū-
riu tinkamus langų ir durų sprendimus: nuo paprastų stačiakampio formos iki individualių pusapskritiminių 
arkų. Prie pastato turi būti pritaikyti ir įvairūs atidarymo būdai, kaip ir langai, kurie su skirtukais arba be jų, 
turi sudaryti darnų fasado vaizdą.
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Atidarymo tipas - atvertimas į išorę

Dvivėris langas

Atidarymo tipas - horizontalus stumdomas Atidarymo tipas - vertikalus stumdomas

Vienvėris langas

Apvali sąvara

Lygi sąvara

Kampuota sąvara

Atidarymo tipas - atidarymas į išorę
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Spalvų pasiūla
Tinkamas atspalvis yra labai svarbu. Pasirinkite iš siūlomos itin gausios spalvų įvairovės. Jums teks nu-
spręsti, ar rinktis klijuojamas plėveles (medžio faktūros ir universalių atspalvių), lakų atspalvius ar aliuminio 
danga padengtus profilius. Kad ir ką pasirinktumėte, galite būti tikri, kad REHAU siūlomi profiliai yra atspa-
rūs oro ir aplinkos reiškiniams, yra neblunkantys ir lengvai prižiūrimi.

Derinkite išorės ir vidaus puošybos elementus
Kad išgautumėte lengvus perėjimus ar pabrėžtumė-
te struktūrą galite naudoti puošybos elementus tiek 
iš išorės, tiek iš vidaus. Tokiu būdu langus ir du-
ris galima išskirti, naudojant skirtingų spalvų me-
džio aplikacijas. Dekoruodami vidaus ir išorės er-
dves sukursite ir funkcionalią, ir stilingą gyvenamąją 
aplinką.

LANGŲ DIZAINAS
SPALvŲ įvAIROvĖ
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Dažymas
Savo namų langams ir durims galite pasirinkti Jums 
patinkančią spalvą iš 150 RAL atspalvių. REHAU da-
žyti paviršiai lengvai prižiūrimi, tvirti, neblunkantys 
ir atsparūs oro permainoms. Dažymas neturi įtakos 
atsparumui, kampų lūžiams.

REHAU spalvų paletė

Apdaila
Panaudojant aukščiausios kokybės ilgaamžius ap-
dailos elementus, sukuriamos vientisos durų, langų, 
žaliuzių ir langinių sistemos. Bendrovė siūlo platų 
universalių, glotnaus ir gruoblėto paviršiaus apdai-
los elementų asortimentą. Medžio faktūros apdailos 
elementai dar labiau pagausina šį apdailos galimy-
bių spektrą. REHAU, remdamasi naujausiomis baldų 
pramonės tendencijomis, derina ir medines apdailos 
detales. Apdailos plėvelės yra klijuojamos netirps-
tančiais klijais.

Aliuminio danga
Aliuminiu dengti paviršiai turi nemažai privalu-
mų: patraukli aliuminio išvaizda, anodavimo galimy-
bė, RAL atspalviai, padengti laku, ir ekonomišku-
mas. Aliuminio danga padeda puikiai integruoti duris 
ir langus į aliuminio fasadus. Be to, ji suteikia papil-
domų šilumos izoliacinių savybių ir leidžia pabrėž-
ti įvairius kontūrus bei namo fasadą. REHAU aliuminiu 
dengti paviršiai dera su įvairių pakraipų architektūri-
niu braižu.
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LANGŲ DIZAINAS
ATRASKITE NAUJUS DYDŽIUS



29

Plačių užmojų linijos ir daug stiklo
REHAU sukūrė ir tobulino savo PVC profilius bei kli-
javimo technologiją, pritaikytą didelių matmenų lan-
gams ar maksimaliems įstiklinamiems paviršiams. 
Klijavimas padeda išgauti vientisą stiklo ir profilio 
vaizdą. Taip pat pagerina šilumos izoliaciją, padidi-
na stabilumą išoriam poveikiui bei pagerina apsaugą 
nuo galimo įsilaužimo, sutvirtindamas stiklą su rėmu.

Standartinis langas
nenaudojant klijavi-
mo technologijos.
Sąvaros matmenys: 
1400 x 1500 mm

Standartinis langas
naudojant klijavimo technologiją.
Sąvaros matmenys: 
1600 x 1700 mm

Balkono atidaromos 
atverčiamos durys, naudojant 
klijavimo technologiją.  
Brillant Design, sąvaros 
matmenys: 1300 x 2450 mm

Balkono atidaromos 
atverčiamos durys,
nenaudojant klijavimo 
technologijos. 
Brillant Design,  
sąvaros matmenys: 
1100 x 2300 mm

Stiklo stabilizuojantis poveikis papildomai sustipri-
na langus ir balkono duris. IFF institutas Rozenheime 
išbandė ir patvirtino klijavimo technologiją. Specia-
li REHAU klijavimo technologija gali būti naudojama 
beveik visose REHAU profilių sistemose. Ypatingu 
privalumu gali pasigirti Brillant-Design lango profi-
lio klijuota 48 mm aukščio sąvara, leidžianti įrengti 
ypač didelį stiklo paviršių. Tokiu būdu didelė įstiklinta 
plokštuma garantuoja vidaus erdvę, užpildytą šviesos, 
ir gyvenimo komfortą.
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MODERNŪS LANGAI GALI DAUGIAU PASIŪLYTI
ŠILUMOS IZOLIACIJA EFEKTYvU IR NAUDINGA
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Kupini energijos ateičiai
Jau šiandien būtina rasti atsa-
kymus į rytdienos klausimus. Tai 
yra jau daugelį metų galiojantis 
REHAU vykdomų tyrimų ir verslo 
plėtros moto. Kokios yra medžia-
gos savybės, esant skirtingoms 
temperatūroms? Kokia gali būti 
plastiko, stiklo ir aliuminio są-
veika? Realus atsakymas į šiuos 
klausimus yra jau gaminami lan-
gų ir durų profiliai, kurie taupo 
energiją, yra lengvai prižiūrimi, 
apsaugo nuo išorinio triukšmo ir 
nepageidaujamų asmenų.

Efektyvi energija
Mažėjant žaliavų energija vis la-
biau brangsta. Būtina sumažin-
ti emisiją. Energijos taupymas ir 
jos optimalus naudojimas tam-
pa pagrindine užduotimi, statant 
naujus ir rekonstruojant senus 
pastatus. Todėl visos REHAU kon-
cepcijos yra paremtos trimis pa-
grindiniais energijos efektyvumo 
reikalavimais:

1. Mažinti energijos nuostolius.
2. Efektyviai panaudoti energiją.
3. Efektyviai gaminti energiją.

Langai iš REHAU profilių padeda 
sumažinti energijos nuostolius.

Garso izoliacija
Miegas. Gyvenimas. Darbas.  
REHAU sistemos suteikia būtiną-
ją garso izoliaciją pagal Jūsų in-
dividualius pageidavimus ir atsi-
žvelgiant į gyvenamosios vietos 
sąlygas.

Apsauga nuo įsilaužimo
Naudojant specialias fiksuojan-
čias rankenėles, apkaustus ir įsti-
klinimą, langai ir durys yra sau-
gūs. REHAU sistemos teikia visas 
galimybes, atitinkančias WK 1, 
WK 2 ir WK 3 atsparumo klasių 
reikalavimus.
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ŠILUMOS IZOLIACIJA
EFEKTYVU IR NAUDINGA

Ypatinga izoliacija, kurią suteikia specialia 
izoliavimo medžiaga
Panaudojant įstiklinimą, užtikrinantį šilumos izolia-
ciją, ir žemą energiją pasyviuose namuose durys ir 
langai tampa energetiškai aktyviais. REHAU Clima-
Design profilių U-vertė leidžia sunaudoti daug ma-
žiau energijos. Clima-Design profiliai turi gilesnes 
įpjovas stiklui įstatyti ir tai padeda išvengti aprasoji-
mo pakraščiuose.

EFEKTYVI
ENERGIJA

PASSIv
HAUS

 INSTITUT

Pranašumai iš pirmo žvilgsnio
- Įvairiapusiai sprendimai žemos energijos ir pasy-

viesiems namams
- Daugiakamerė profilių konstrukcija panaudoja orą 

kaip izoliuojančią terpę
- Kelios sandarinimo plokštumos leidžia išvengti 

skersvėjo ir pagerina bendrąją savijautą 
- Modernus šilumą izoliuojantis įstiklinimas užtikrina 

idealią šilumos izoliaciją
- Labai geros U-vertės leidžia sumažinti energijos  

sunaudojimą
- Sumažėja šildymo kaštai - akivaizdi finansinė 

nauda
- Nedidelio CO2 kiekio išsiskyrimas saugo aplinką
- Įvairios skatinimo programos teikia paramą įside-

dant šiuos profilius (pasitikrinkite kiekvienu atskiru 
atveju)

Tai atsiperka: įsigiję langus iš tokių REHAU profilių sistemų, kaip Brillant-Design arba Clima-
Design, per langą Jūs prarasite daug mažiau šilumos!

Sutaupote
iki 44 %

Sutaupote 
iki 75 %

Sutaupote 
iki 85 %

100 %*  
senas medinis langas

56 %*  
2 kamerų profilis 

profilis

25 %* 
profilis iš daugiau 

kamerų 

15 %* 
profilis iš daugiau kamerų 
Clima-Design pasyvaus 

namo sertifikatas

100
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 %

Uf- vertė (rėmai) 2,2 1,9 1,3 0,71

Ug- vertė (stiklas) 5,8 3,0 1,1 0,7

Uw- vertė (langas)  4,8**  2,8**  1,3**  0,79**

* pagrindas: senas medinis langas = 100 %     ** Uw-vertė langas (123 x 148 cm) pagal DIN EN 10077-1
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Namų duryse
Sumontavus sertifikuotas namų duris Brillant-
Design su sąvaras uždengiančiu užpildu (UW- ver-
tė = 0,78 W/m²K) skersvėjo išvengiama net ir prie 
įėjimo.

Žemos energijos ir pasyviuosiuose namuose
Brillant-Design langų profiliai, kurių Uf-vertė = 1,3 
W/m²K, atitinka žemos energijos namo standartą, 
kai Clima-Design profiliai, kurių Uf-vertė = 0,71  
W/m²K, atitinka ir pasyviųjų namų reikalavimus.

Kaip sumažinti energijos nuostolius?
REHAU padeda kaip galima sumažinti energijos 
nuostolius, naudojant ypač energetiškai efektyvias 
daugiakameres langų, durų ir fasadų sistemas.

Kurti ateitį, efektyviai išnaudojant sinergijas
Energetinis pastatų pertvarkymas ir modernizavi-
mas yra pagrindinis statybos pramonės šakos atei-
ties uždavinys. Siekdami įgyvendinti šį tikslą garsios 
verslo įmonės susijungė į ARGE Faktor 10 darbo 
grupę. Bendromis jėgomis yra kuriamos inovaty-
vios problemų sprendimų koncepcijos bei energeti-
nio pastatų sanavimo sistemos ir su tuo susijęs iš-
skiriamo CO2 kiekio mažinimas 90 %. Puiku, kad 
modernizavimo projektus remia ir skatina daug įvai-
rių programų.  
www.argefaktor10.de - šiuo adresu Jūs ir Jūsų 
klientai rasite daug naudingos papildomos 
informacijos. 
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GARSO IZOLIACIJA
APSAUGA NUO TRIUKŠMO PAGAL JŪSŲ REIKALAvIMUS

Mažiau triukšmo – geresnė savijauta
Triukšmo suvokimas yra individualus. Tai priklauso 
nuo žmonių, vietovių ar pastatų.  Gyvenamiesiems 
namams judrioje vietovėje keliami skirtingi reikalavi-
mai garso izoliacijai nei, pvz., nameliui kur nors kai-
me. Gamybos su garsiai veikiančiomis mašinomis 
padaliniui reikalinga kitokia garso izoliacija nei biu-
ro pastatui, kuris yra iškilęs verslo parke šalia žalios 
vejos. REHAU sistemos leidžia įgyvendinti individua-
lius ir patikrintus garso izoliacinius sprendimus bet 
kurioje aplinkoje.

* Triukšmo lygis, kurį izoliuoja langas

Garso 
apsaugos 

klasė

Eismo intensyvumas Namo atstumas iki gatvės 
vidurio

Rekomenduojama lango 
garso izoliacijos vertė*

Pasiekiama, 
naudojant visas 
Rehau sistemas

1
Gatvė gyvenamųjų namų vietovėje 

1500 transp. priem. per dieną
30-12 m 28-29 dB

2
Gatvė gyvenamųjų namų vietovėje 

1500 transp. priem. per dieną
12-5 m 30-34 dB

3
Resp. reikšmės greikelis 30 000 

transp. priem. per dieną
150-80 m 35-39 dB

4
Resp. reikšmės greikelis 30 000 

transp. priem. per dieną
80-30 m 40-44 dB

Privalumai
- Veiksminga garso izoliacija, panaudojant specialią 

įstiklinimo technologiją.
- Triukšmo lygio sumažinimas.
- Pagerėjusi savijauta.
- Įrengiant ir montuojant atsižvelgiama į svarbias 

detales. 
- Nėra būtini specifiniai sprendimai, tinka ir langai iš 

standartinių profilių.
- Speciali konstrukcija suteikia geresnę apsaugą.
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APSAUGA NUO įSILAUŽIMO
OPTIMALUS SAUGUMAS

Speciali konstrukcija – geresnė apsauga
Kriminalinės policijos ir draudikų statistiniai duo-

menys teigia, kad kas 2 minutes įvyksta įsilau-

žimai. Pusė šių maždaug 430 000 įsilaužimų 

įvyksta į privačius namus ir butus. Įsilaužiama ne 

tik į vilas ar atokiai esančius namus. Ilgapirščiai 

įsibrauna ir į butus, blokinius namus bei į įmo-

nių pastatus. Tokios papildomos priemonės kaip 

apsauginiai įstiklinimai, fiksuojančios rankenos, 

sustiprinti apkaustai ir stabilūs profiliai padidina 

langų ir durų apsaugos nuo įsilaužimų savybes.

Bazinė apsauga: sunkiai prieinamuose languose 
pakanka pagrindinės apsaugos. 
Atsparumo klasė WK 1: Sunkiai prieinamiems lan-
gams. Pagrindinė apsauga nuo bandymų įsibrau-
ti, panaudojant fizinę jėgą: išspirti, išdaužti, išstumti 
(vandalizmo atvejais). Įtraukta apsauga ir nuo svirti-
nių įrankių (laužtuvai) panaudojimo. 
Atsparumo klasė WK 2: Lengvai prieinamiems 
langams. Ši apsauga tinka nuo atsitiktinių įsilaužėlių 
bandymų panaudoti paprastus įrankius: atsuktuvus, 
reples ir pleištus, kad išlaužtų uždarytas ir užrakin-
tas konstrukcijas. 
Atsparumo klasė WK 3: Itin lengvai prieinamiems 
langams. Papildoma apsauga nuo atsuktuvo ir lauž-
tuvo panaudojimo.

Privalumai
- Sustiprinti apkaustai su kaiščiais grybo galvute 
- Patikrinta apsauga nuo iškėlimo su AHS apkaustais
- EF1- / EF2 apkaustai
- Daugiasluoksnis (klijuotas) apsauginis stiklas (VSG)
- Įstiklinimas, apsaugantis nuo sudaužymo
- Įstiklinimas, apsaugantis nuo įsibrovimo
- REHAU klijavimo technologija: stiklas-sąvaros užkaitas
- Padidinta apsauga nuo įsilaužimo, panaudojant fiksuo-

jančias rankenas, apkaustus ir įstiklinimą
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Hidrodinaminis paradoksas pagal Bernoulli
Daiktai, besiribojantys su oro srove, yra įtraukiami į 
ją, o ne išstumiami, kaip norėtųsi tikėti. Šis efektas 
AirComfort sistemoje veikia taip, kad sandarinimo 
tarpinės liežuvėlis kylant vėjo slėgiui pakyla ir pati-
kimai uždaro vėdinimo sistemą.

vĖDINIMAS IR APSAUGA NUO DRĖGMĖS
 INTELEKTUALIOJI vĖDINIMO SISTEMA AIR COMFORT 

Inovatyvi užtikrinamai veikianti sistema 
AirComfort kontroliuoja šviežio oro patekimą per langus, priklausomai nuo vėjo stiprumo. Vėjui stiprėjant 
mechanizmas labai jautriai reaguoja ir automatiškai užsidaro. Patalpos vėdinamos ypač palankiai - nesuke-
liant jokio skersvėjo. Ši lanksti sistema veikia mechaniškai, jai nereikalinga elektros srovė ir yra itin ekono-
miška. Sumontuojama lengvai be varžtų ir gręžimo. Šis inovatyvus sprendimas labai tinka vykdant naujosios 
statybos ir sanavimo projektus.

Tarpuose įtaisyta vėdinimo sistema 

pasižymi savireguliacija ir veikia automa-

tiškai ribodama oro srautą. Ji pritvirtinta 

sąvaros užkaite ir yra nematoma.

Oras iš išorės

Oras į vidų
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Oro patekimas esant normaliam oro slėgiui Kylant vėjo spaudimui AirComfort automatiškai 

užsidaro pagal Bernoulli principą

Privalumai 
- Pagaminta iš aukštos kokybės EPDM gumos
- Itin lankstus plonasluoksnis sandariklis
- Jautrumas jau esant 30-40 Pa
- Sandarumo klasė nuo krušos 9a pagal DIN EN 

12208
- Puikus oro pralaidumas atviroje pozicijoje 

(4,7m³/h esant 10 Pa)
- Savireguliacija, atitinkanti nutarimo dėl energijos  

taupymo (EnEV) reikalavimus 
- Nedidelis oro pralaidumas uždaroje pozicijoje 

(9,9 m3/h esant 600 Pa)
- Lango klasifikacija esant uždarai vėdinimo pozici-

jai: vėjo slėgis ir vėjo trauka 
(prEN 14351): 3-ia klasė pagal DIN EN 12207

 

- Patikrinta IFF institute Rozenheime, galima naudoti 
iki garso izoliacijos 4-os klasės

- AirComfort sistema yra tvirtinama viršuje skersai į 
sąvarą ir paprastai yra nematoma net ir atidarius 
langą

- Pasižymi savireguliacija, veikia be garso, ją lengva  
prižiūrėti

- Geresnė oro cirkuliacija be skersvėjo
- Sveikesnis patalpų klimatas
- Sumažėjusi drėgmės ir pelėsių atsiradimo rizika
- Apsauga nuo įsibrovimo
- Bet kuriuo metu galima įrengti
- Paprasta įrengti pritvirtinant į sąvaros užlanką, ne-

reikia gręžti ir įveržti
- Pastato apsaugos ir vertės padidinimas
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vĖDINIMAS IR APSAUGA NUO DRĖGMĖS
MODERNŪS KAMPŲ SPRENDIMAI

REHAU sukurti kampų sprendimai yra genialiai sukonstruoti ir labai efektyvūs
Didelė patalpų oro drėgmė ir žema išorinio paviršiaus temperatūra yra ideali vieta atsirasti ant profilio pelė-
siams, net jeigu akivaizdžiai jis ir nerasoja. REHAU, būdama pirmoji langų profilių sistemų gamintoja, sukū-
rė ir siūlo nerasojančius langų kampų sprendimus, atitinkančius DIN 4108-2 standatą. Ypatinga konstruk-
cija efektyviai užkerta kelią pelėsiams ir drėgmei. Įvairių oro kamerų struktūra perkelia kritines temperatūrų 
ribas 13°C ar 10°C į profilio vidų. Tokiu būdu, net ir esant žemai temperatūrai, išvengiama pelėsių ar 
rasojimo.
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90° kampo sprendimas

135° kampo sprendimas 90-180° kampo sprendimas

PRIVALUMAI
- Veiksminga apdauga nuo pelėsių ir rasojimo
- Atitinka DIN 4108-2 standartą
- Kritinės temperatūros perkėlimas į profilio vidų
- Tvirtas 90 ir 135 laipsnių kampas
- Kintamas kampas su vidiniu 90-180 laipsnių  

kampu
- Galima panaudoti su visais 70 mm pločio REHAU 

langų profiliais 

Moderni architektūra
Kompaktiški REHAU kampų sprendimai atveria nau-
jas perspektyvas projektuojant kampinius langus, 
kampinių sienų įstiklinimus bei erkerius. Jūs galie 
įgyvendinti įvairius savo poreikius ir pageidavimus, 
panaudodami 70 mm pločio REHAU langų ir durų 
profilius. Optimalus funkcionalumas, energijos efek-
tyvumas, saugumas ir, žinoma, puikus dizainas.

90-180° kampo sprendimas

90˚ kampo sprendimas

135˚ kampo sprendimas
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LENGvA PRIEŽIŪRA IR NEKINTANTI vERTĖ
MAŽAI PASTANGŲ IR NEKINTANTI KOKYbĖ

Geriausia tarp kitų langų pramonėje naudojamų medžiagų
Plastikiniai langai iš REHAU profilių yra technikos ir šiuolaikinio dizaino tendencijų viršūnė. Jie pagaminti 
iš klimatiniams reiškiniams atsparios PVC medžiagos, nereikalauja jokios ypatingos priežiūros ir yra ilga-
amžiai. PVC (polivinilchloridas) yra geriausia iš visų langų pramonėje naudojamų medžiagų. REHAU ją 
panaudoja aukščiausios kokybės profiliams gaminti. Kvalifikuoti darbuotojai iš šios medžiagos pagamina 
vertingus kontrukcinius elementus. Kurdama ir vystydama naujus produktus REHAU visuomet atsižvelgia 
į vartotojų poreikius. Todėl plastikinius langus iš REHAU profilių dėl jų vertingo lygaus ir vientiso pavir-
šiaus yra lengva prižiūrėti ir praktiška naudoti
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Ateitis ir aplinka
Jau nuo 6-ojo dešimtmečio REHAU priima produk-
cijos atliekas nepriklausomai nuo gamintojo ir uti-
lizuoja jas. Nuo 8-ojo dešimtmečio REHAU produk-
tai yra žymimi ženklu apie panaudotas medžiagas. 
8-ojo dešimtmečio pabaigoje įmonė inicijavo atlie-
kų surinkimo koncepcijos sukūrimą.

Energijos taupymas prasideda gamybos metu
Jau pradėdama gaminti PVC profilius, REHAU rū-
pinasi aplinkosauga, taikydama gamybos receptus 
be kadmio ir minkštiklių, taupiai naudodama ener-
giją ir mažindama gamybinių atliekų kiekį. Žaliavų 
likučiai ir įvairios nuopjovos sugrąžinami į gamy-
bos procesą.

ORIENTUOTI į ATEITį
REHAU YRA AKTYvI APLINKOSAUGOS DALYvĖ

REHAU atliekų surinkimo koncepcija 
REHAU užtikrina visų senųjų iš PVC pagamintų 
langų priėmimą ir profesionalų surinkimą bei utili-
zavimą. REHAU surenka ir utilizuoja ir kitų gamin-
tojų pagamintą PVC produkciją. Profilių nuopjo-
vos ir seni PVC langai surenkami specialioje langų 
įmonėje, rėmų dalys vadinamajame PVC malūne 
sumalamos į granules. Iš šių granulių REHAU savo 
gamykloje toliau gamina naujus aukščiausios ko-
kybės langų profilius.

Tolesnė plėtra
REHAU iškelia vis naujus tikslus, siekdama page-
rinti aplinkosaugą. Šie tikslai yra įgyvendinami įvai-
riose aplinkosaugos srities programose. 
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LANGŲ IR NAMŲ DURŲ SISTEMOS
DIZAINAS IR KOKYbĖ – TObULAS RYŠYS

Architektas: Reinhard Angelis
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Sistemų įvairovė
REHAU siūlo platų langų sistemų sprendimų spek-
trą: nuo 3 kamerų sistemų iki profilių sistemų, 
tinkamų pasyviesiems namams. Pasiūlą papil-
do ir pagausina vienafasadės sistemos vertikalių-
jų ir horizontaliųjų staramsčių kontrukcija, role-
tų pritvirtinimo elementai ir modernios namų durų 
sistemos.

Šie komponentai gali būti pritaikomi kiekvienam 
architektūros stiliui ir individualiems poreikiams 
kaip puikiai tinkantys sprendimai. Ypatingas pasiū-
lymas - pasyviesiems namams tinkančios namų 
durų sistemos ir prie regioninių sąlygų, pvz., Skan-
dinavijos šalims būdingai architektūrai, pritaiky-
tos sistemos.
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SAVYBĖS SPALVOS PUSLAPIS KITOS NUORODOS

Kamerų kiekis
Profilio plotis mm 

nuo - iki
Sistemos gylis

mm
Sandarimo būdas

Kampų 
sprendimai, 
apsaugantys 
nuo rasojimo

Šilumos laidumo 
koeficientas (Uf) 

W/m²K

Apsauga nuo 
įsilaužimo 

Apsaugos klasė 
(DIN V ENV 1627)

Garso izoliacija 
garso izoliacijos 

klasė
(VDI 2719)

Oro skvarba
(DIN EN 12207)

Sandarumas nuo 
lietaus vandens
(DIN EN 12208)

Laminuoti 
paviršia

Dažyti paviršiai
Aliuminio 

danga

Basic-Design/  
Euro-Design 60

3 104-142 60 Išorinės tarpinės 1,6 iki 4 4 9 A / E 750 46-47

Brillant-Design/  
Euro-Design 70 
(Brillant-Design 80)

5-6 112-177 70 (80) Išorinės tarpinės 1,3  
(Brillant plus 1,2)

iki 3*** iki 4 4 9 A / E 750 48-49

Nordic-Design 3 86-131 120 Išorinės tarpinės 1,6 9 A / E 1000 52

Character-Design 4 112-177 115 Išorinės tarpinės 1,6 SKG-Prüfung iki 4
C

DIN 18055
C

DIN 18055
53

Namų durų sistema 
Brillant-Design

4/5 158-188 70 Išorinės tarpinės 1,7 iki 3
BG A

RAL GZ 996
BG A

RAL GZ 996
54-55

Pakeliamos stumiamos 
durys Brillant-Design

4 166 70 1,9 iki 2 iki 4 iki 4* iki 9 A* 56-57

Clima-Design 5 115 120 Išorinės tarpinės 0,71 iki 2 iki 4
BG C

DIN 18055
BG C

DIN 18055
58-59 FCKW laisvi šilumos izoliacijos pleištai, pasyvaus namo sertifikatas

Namų durys  
Brillant-Design PHZ

4/5 76 70 Išorinės tarpinės UD < 0,8 3 3 A 60-61 Pasyvaus namo sertifikatas

PRODUKTŲ APŽvALGA
KIEKvIENAM SUMANYMUI TINKAMAS PROFILIS

*priklausomai nuo panaudotų apkaustų
** Euro-Design 60 / 70: galima įsigyti baltos spalvos ar laminuotus variantus

*** Euro-Design 70 iki atsparumo klasės 2
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SAVYBĖS SPALVOS PUSLAPIS KITOS NUORODOS

Kamerų kiekis
Profilio plotis mm 

nuo - iki
Sistemos gylis

mm
Sandarimo būdas

Kampų 
sprendimai, 
apsaugantys 
nuo rasojimo

Šilumos laidumo 
koeficientas (Uf) 

W/m²K

Apsauga nuo 
įsilaužimo 

Apsaugos klasė 
(DIN V ENV 1627)

Garso izoliacija 
garso izoliacijos 

klasė
(VDI 2719)

Oro skvarba
(DIN EN 12207)

Sandarumas nuo 
lietaus vandens
(DIN EN 12208)

Laminuoti 
paviršia

Dažyti paviršiai
Aliuminio 

danga

Basic-Design/  
Euro-Design 60

3 104-142 60 Išorinės tarpinės 1,6 iki 4 4 9 A / E 750 46-47

Brillant-Design/  
Euro-Design 70 
(Brillant-Design 80)

5-6 112-177 70 (80) Išorinės tarpinės 1,3  
(Brillant plus 1,2)

iki 3*** iki 4 4 9 A / E 750 48-49

Nordic-Design 3 86-131 120 Išorinės tarpinės 1,6 9 A / E 1000 52

Character-Design 4 112-177 115 Išorinės tarpinės 1,6 SKG-Prüfung iki 4
C

DIN 18055
C

DIN 18055
53

Namų durų sistema 
Brillant-Design

4/5 158-188 70 Išorinės tarpinės 1,7 iki 3
BG A

RAL GZ 996
BG A

RAL GZ 996
54-55

Pakeliamos stumiamos 
durys Brillant-Design

4 166 70 1,9 iki 2 iki 4 iki 4* iki 9 A* 56-57

Clima-Design 5 115 120 Išorinės tarpinės 0,71 iki 2 iki 4
BG C

DIN 18055
BG C

DIN 18055
58-59 FCKW laisvi šilumos izoliacijos pleištai, pasyvaus namo sertifikatas

Namų durys  
Brillant-Design PHZ

4/5 76 70 Išorinės tarpinės UD < 0,8 3 3 A 60-61 Pasyvaus namo sertifikatas
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LANGŲ SISTEMOS
bASIC-DESIGN / EURO-DESIGN 60

Efektyvu ir patikima
Langai Basic-Design / Euro-Design 60 profilių su  
trimis izoliuotomis kameromis ypač tinka moderni-
zuojant senus ir statant naujus pastatus. Du sanda-
rikliai apsaugo nuo skersvėjo, dulkių ir vandens bei 
sukuria malonų gyvenamųjų patalpų klimatą. Lygus 
paviršius ir įstrižas falcas rėmuose padeda lengviau 
priežiūrėti bei valyti.

Šios trijų kamerų 60 mm gylio profilių sistemos  
yra patikimi ir ekonomiški langų sprendimai.  
Basic-Design langai turi RAL-A sertifikatą.  
Euro-Design 60 profiliams suteiktas RAL-B 
sertifikatas.
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Privalumai
- Esant nedideliems šilumos izoliacijos reikalavi-

mams galima papildomai panaudoti senuose ir 
naujuose pastatuose 

- Optimali statika dėl armavimo 
- Lygų ir kokybišką paviršių lengva prižiūrėti
- Labai tinka objektų statybai

Apie visas savybes trumpai 
Lango profilio sistema Basic-Design / Euro-Design 60*

Sistemos gylis / kamerų skaičius: 60 mm / 3 kameros 

Šilumos izoliacija: U Uf= 1,6 W/m²K

Garso izoliacija, garso izoliacijos klasė (VDI 2719): iki 4

Oro skvarba (DIN EN 12207): 4

Atsparumas lietaus vandeniui (DIN EN 12208): 9 A / E 750

11
6

60

182

60

148

60

Rėmas 64 - sąvara 60

Statramstis 78 - sąvara 60

Dvivėris langas su judamuoju 

statramsčiu

*ribota profilio apimtis esant lango profilio sistemai Euro-Design 60
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LANGŲ SISTEMOS
bRILLANT-DESIGN / EURO-DESIGN 70

Unikali dizaino įvairovė
Statybų užsakovams, vertinantiems dizainą ir gy-
venimo komfortą, tinkamiausias sprendimas būtų 
rinktis Brillant-Design ir Euro-Design 70 sistemas. 
Šios profilių sistemos pasižymi skoninga išvaizda: 
sąvaros yra suapvalintos ar lygios. Gausus REHAU 
pasiūlos spektras teikia nepaprastai daug Brillant-
Design sistemos galimų profilių, spalvų ir dizaino 
pasirinkimų.
 

Brillant-Design / Euro-Design 70 tinka 

langams, esantiems naujuose pastatuoe, 

sanuojant senus pastatus bei atsižvel-

giant į taupų energijos naudojimą mažai 

energijos reikalaujančiuose namuose. Šie 

langai atitinka aukščiausius reikalavi-

mus, keliamus optikai, garso ir šilumos 

izoliacijai ir suteikia puikią apsaugą nuo 

įsilaužimo.

Abi langų sistemos kartu su efektyvia šilumos izo-
liacija leidžia sumažinti šildymo kaštus ir išsau-
goti ilgalaikę nekilnojamojo turto vertę. Profiliuose 
esantys sandarikliai atitinka žemos energijos būs-
tui keliamus standartinius reikalamus. RAL-A sertifi-
katus turintys Brillant-Design profiliai yra dviejų mo-
delių: 70 mm sistemos gylio 5 kamerų arba 80 mm 
gylio 6 kamerų. RAL-B sertifikatu apdovanota lan-
gų sistema Euro-Design 70 yra 5 kamerų ir 70 mm 
sistemos gylio.
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Privalumai
- Puikiai tinka žemos energijos namuose energetiš-

kai tausojančiai renovuojant senus pastatus 
- Tinka paaukštintiems statiniams
- Langų ir balkono durų gamybai
- Kampų sprendimai, apsaugantys nuo rasojimo
- Optimali statika dėl aukštos armavimo kameros
- Lengva prižiūrėti lygius kokybiškus paviršius
- Įstrižas falcos nuolydis rėmuose užtikrina  

vandens nutekėjimą, juos paprasta valyti. 

12
8

80

Rėmas 68 - sąvara A 60

12
8

80

Rėmai 76-80 - sąvara 60

78

190

Statramstis 86-sąvara 60

* Brillant-Design 80

12
0

70

Rėmas 68 - sąvara Z 60

- Vizualiai puikus vaizdas dėl 20° užkaito 
nuolydžio

- Šviesiai pilki ar juodi sandarikliai išryškina baltus 
profilius 

- Taip pat ir žaliuzės Comfort-Design Plus
- Brillant-Design teikia įvairių spalvinių galimybių
- Panaudojamo stiklo paketo storis iki 44 mm 
- Balkono durys įmanomos su slenksčiu

78

148

Dvivėris langas su  

judamuoju statramsčiu 

Panaudojant specialų, termiškai atskirtą plieno armavimą galima pasiekti Uf-vertė iki 1,2 W/m²K

** ribota profilio apimtis esant lango profilio sistemai Euro-Design 70

Suapvalintas sąvaros dizainas  Lygios sąvaros dizainasNuožulnus sąvaros dizainas

Apie visas savybes trumpai:
Langų profilių sistema Brillant-Design / Euro-Design 70**

Sistemos gylis / kamerų skaičius: 70 mm / 5 kameros, 80 mm / 6 kameros* 

Šilumos izoliacija: U Uf=1,3 W/m²K

Apsauga nuo įsilaužimo, atsparumo klasė (DIN V ENV 1627): iki 3***

Garso izoliacija, garso izoliacijos klasė (VDI 2719): iki 4

Oro skvarba (DIN EN 12207): 4

Atsparumas lietaus vandeniui (DIN EN 12208): 9 A / E 750

*** Euro-Design 70 iki atsparumo klasės 2
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LANGŲ SISTEMOS
NORDIC-DESIGN

Tipiškas šiaurietiškas stilius su siauromis 
sąvaromis
Į išorę atsidaranti 120 mm sistema buvo sukur-
ta Skandinavijai ir Šiaurės Vokietijai. Nordic-Design 
langai yra tipiško šiaurietiško stiliaus su siauromis 
sąvaromis. Galima realizuoti visus, kraštui ar re-
gionui būdingus atidarymo būdus: top-hung, top-
guided, side-hung arba side-swing. Šie langai gali 
ypač stilingai imituoti daniškus Dannebrog medi-
nius langus.

Privalumai
- Tinka stilingai senųjų pastatų rekonstrukcijai
- Siauras matomas lango rėmas
- Išorinė pusė įsilieja į plokštumą
- Itin geras atsparumas esant įvairioms metereolo-

ginėms sąlygoms
- Galima naudoti įprastus apkaustus
- Puiki Dannebrog medinių langų imitacija

Apie visas savybes trumpai: 
Langų profilių sistema Nordic-Design

1 Gylis / kamerų kiekis 120 mm / 3 kameros 

Šilumos izoliacija: U Uf=1,6 W/m²K

Atsparumas krušai (DIN EN 12208): 9 A / E 1000
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Privalumai
- Tinka senųjų pastatų stilingai rekonstrukcijai
- Sąvarų, atsidarančių ir į vidų, ir į išorę, derinimas 

vienoje kontrukcijoje
- Klasikinė lygis sąvara
- Vertikaliai stumiamo lango imitacija
- Pagrindinis profilis gaminamas baltos ir kreminės 

baltos spalvos (RAL 9001)
- KOMO kokybės sertifikatas.

Puiki 115 mm gylio sistema ir dideli lango 
elementai
Character-Design 70 modelis buvo specialiai sukur-
tas Olandijai. Šiam modeliui yra būdingas 115 mm 
rėmo gylis, sąvaros gylis 70 mm. Plieniniai armavi-
mo profiliai leidžia pagaminti didelius lango elemen-
tus, pasižyminčius puikiomis statinėmis savybėmis. 
Panaudojant specialius statramsčius, viename lango 
elemente gali būti derinamos sąvaros, atsidarančios 
ir į vidų, ir į išorę. Specialus vidurinis profilis imituoja 
vertikaliai atidaromą langą.

LANGŲ SISTEMOS
CHARACTER-DESIGN 70

Apie visas savybes trumpai: 
Langų profilių sistema Character-Design

Sistemos gylis / kamerų skaičius: 115 mm / 4 kameros

Šilumos izoliacija: U Uf=1,6 W/m²K

Apsauga nuo įsilaužimo, atsparumo klasė (DIN V ENV 1627): SKG testas

Garso izoliacija, garso izoliacijos klasė (VDI 2719): iki 4

Oro skvarba (DIN EN 12207): C (DIN 18055)

Atsparumas lietaus vandeniui (DIN EN 12208): C (DIN 18055)
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Dizaino ir funkcionalumo dermė su optimalia 
šilumos izoliacija
Namo lauko durų sistemą Brillant-Design ypač tinka 
naudoti rekonstruojant energetiškai optimalius pas-
tatus ir standartiniams žemos energijos naujiems 
pastatams. Ypatinga slenksčio konstrukcija sistemai 
garantuoja gyvenimo kokybę be barjerų. Keturių ka-
merų profilis yra 70 mm gylio. Plieninis armavimas 
užtikrina puikų stabilumą. 20° profilio užkaito nuoly-
disi suteikia dailumo ir gero stiliaus įspūdį.

NAMŲ DURŲ SISTEMOS
bRILLANT-DESIGN

Individualaus dizaino namų durys 
REHAU siūlo individualiai įrengti savo namų lauko 
duris: Jūs galite pasirinkti iš gausybės siūlomų 
formų ir spalvų galimybių – REHAU siūlo apie 100 
įvairiausių lauko durų variantų. Modernios nerūdi-
jančio plieno aplikacijos, tradicinė konstrukcija su 
statramsčiais, įvairios įžambios linijos, suapvalini-
mai, ornamentai, rozetės – tai pasiūlymai, kuriuos 
Jūs galite išsirinkti. Platus siūlomo stiklo ir kitų 
priedų asortimentas - nuo atšvaitinio stiklo iki 3D 
įstiklinimo, durų rankenos, rankenos pabelsti, angos 
laiškams įmesti – visa tai suteikia durims originalią 
individualią išvaizdą.
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Privalumai
- Stilingai įrengta lauko durų įėjimo zona energetiš-

kai optimaliai rekonstruojant pastatą arba paaukš-
tintuose naujuose pastatuose bei žemos energijos 
namuose

- Vienvėrės namo lauko durys, atsidarančios ir į 
vidų, ir į išorę, gali būti taip pat su fiksuota šonine 
dalimi

- Dvivėrės lauko durys, atsidarančios ir į vidų, ir į 
išorę

- Lauko durys su langeliu / liuku viršuje
- Lauko durų užpildai, galimi įvairūs dizaino variantai

16
6

70

16
6

70

- Atskirai įrengtas aliuminio slenkstis užtikrina gerą 
šilumos izoliaciją net įėjimo zonoje

- Du sandarinimo kontūrai ir papildomas sandarini-
mas slenksčio srityje garantuoja puikų sandarumą

- Labai gera garso izoliacija
- Specialus slenkstis neapriboja judėjimo laisvės
- Šviesiai pilkos spalvos sandarikliai įrėmina ir išryš-

kina baltus profilius
- Itin atsparūs ir stabilūs durų profiliai dėl suvirina-

mų kampinių sujungimų

Durų sąvara T, atsidaranti į išorę

Durų sąvara Z, atsidaranti į vidų

Lygus slenkstis

Apie visas savybes trumpai: 
Namų durys Brillant-Design

Sistemos gylis / kamerų skaičius: 70 mm / 4 kameros (sąvaroje), 
5 kameros (rėmuose)

Šilumos izoliacija: U Uf=1,7 W/m²K

Apsauga nuo įsilaužimo, atsparumo klasė (DIN V ENV 1627): iki 3

Oro skvarba (DIN EN 12207): BG A (RAL GZ 996)

Atsparumas lietaus vandeniui (DIN EN 12208): BG A (RAL GZ 996)

75

20
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STUMDOMŲ DURŲ SISTEMA
bRILLANT-DESIGN

Erdvė kūrybai 
Didelės stiklo plokštumos, šviesos pilnos vidaus 
patalpos ir atvira erdvė - šios stumdomos durys 
pagerina gyvenimo kokybę. Brillant-Design 
stumdomos durys yra labai stabilios ir leidžia 
įgyvendinti daug įvairių interjero sumanymų. 
Galima įrengti net ir elementus, kurių bendras 
plotis siekia 10 m. Tarpai ir kraštai, užpildyti 
specialiais dekoratyviniais užpildais, suteikia 
harmoningą ir elegantišką vaizdą. Stumdomas 
Brillant-Design duris galima labai lanksčiai 
panaudoti senuose ir naujuose pastatuose.

Drėgmė ir šaltis lieka už durų
Brillant-Design stumdomos durys yra sandarios bet 
kokiu oru. Jos atsparios ir vėjui, kurio greitis gali 
siekti iki 115 km/h, ir stipriai vėtrai su kruša. Tokiu 
būdu ir rudenį, ir žiemą yra šilta ir malonu. Tuo 
pasirūpina ir apgalvoti tokie konstrukciniai elemen-
tai, kaip 4 kamerų technologija ir termiškai atskirti 
staktos bei slenksčiai. Brillant-Design stumdomos 
durys, pasižyminčios puikiomis šilumos izoliacinė-
mis savybėmis, sukuria ne tik malonų būsto 
klimatą, bet ir gerokai sumažina šildymo kaštus.
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Privalumai
- Tinka aukštesnių reikalavimų seniems ir naujiems 

pastatams 
- Ypatinga architektūra su elementais per visą 

aukšto aukštį
- Galima panaudoti ir žiemos soduose
- Stiklo paketo storis iki 44 mm
- Įskaitant žaliuzes Comfort-Design Plus
- Galima derinti su REHAU langų profilių sistemomis 

iki 70 mm sistemos gylio
- Elementų plotis net iki 10 m
- Lygūs vientisi ir kokybiški paviršiai
- Tarpai uždengti užpildais su perdengimu
- Sklandūs perėjimai iš gyvenamojo kambario į bal-

koną, terasą ar sodą
- Vizualiai daili sistema, 20° nuožulnūs kampai

16
6

190

Vertikalus pjūvis

Horizontalus pjūvis

Apie visas savybes trumpai:
Brillant-Design stumdomos durys

Sistemos gylis / kamerų skaičius 70 mm / 4 kameros

Šilumos izoliacija: U Uf=1,9 W/m²K

Apsauga nuo įsilaužimo, atsparumo klasė (DIN V ENV 1627): iki 2

Garso izoliacija, garso izoliacijos klasė (VDI 2719): iki 4

Oro skvarba (DIN EN 12207): iki 4*

Atsparumas lietaus vandeniui (DIN EN 12208): iki 9 A*

* priklasomai nuo panaudotų apkaustų
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PASYvAUS NAMO SERTIFIKUOTOS SISTEMOS
LANGŲ SISTEMA CLIMA-DESIGN

Sertifikuota sistema, skirta pasyviems namams, 
120 mm sistemos gylio, su puikiomis šilumos 
izoliacijos savybėmis pasižyminčiomis kamero-
mis. Sistemos esmė slypi išorinių rėmų struktūro-
je. Antsižvelgiant į aukščiausius šilumos izoliacijos 

EFEKTYVI
ENERGIJA

PASSIv
HAUS

 INSTITUT

reikalavimus pavyko sukurti ir puikaus dizaino tra-
dicinį langą. Ši sistema grakštumu atitinka įpras-
to dizaino 115 mm langą, suapvalinti ir nuožulnūs 
kampai atrodo itin stilingai.



57

Privalumai
- Tinka pasyviems namams
- Galima pastato energetinė rekonstrukcija pagal 

pasyvaus namo standartą
- Panaudojama langų ir balkono durų gamybai
- Siūlomi specialūs rėmai aklinam įstiklinimui
- Sustiprintas stiklas neleidžia pakraščiams rasoti
- Galima įrengti balkono duris be barjerinio 

slenksčio
 

- 3 sandariklių eilės aplink duris užtikrina oro 
sandarumą

- Šilumos izoliacijos įdėklai, be chlorfluorangliavan-
denilių (FCKW)

- Galima lengvai atskirti medžiagas
- Žemi 115 mm profiliai 
- Sąvara yra uždengta po rėmu
- Lygų ir kokybišką paviršių lengva prižiūrėti
- Vandens nuvedimas per priekinę kamerą ir išorinę 

palangę.

144

117

Dvivėriai langai su judamuoju 

statramsčiu
11

5

120

Rėmas 115 - sąvara Z55

120

70

Aklinas įstiklinimas 

Apie visas savybes trumpai:
Langų profilių sistema Clima-Design pasyviems namams

Sistemos gylis / kamerų skaičius: 120 mm / 5 kameros 

Šilumos izoliacija: U Uf iki 0,71 W/m²K

Apsauga nuo įsilaužimo, atsparumo klasė (DIN V ENV 1627): iki 2

Garso izoliacija, garso izoliacijos klasė (VDI 2719): iki 4

Oro skvarba (DIN EN 12207): BG C (DIN 18055)

Atsparumas krušai (DIN EN 12208): BG C (DIN 18055)
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PASYvAUS NAMO SERTIFIKUOTOS SISTEMOS
PASYvAUS NAMO LAUKO DURYS bRILLANT-DESIGN

Pasyvaus namo tyrimų instituto sertifikatas
Brillant-Design lauko durys iš PVC yra pirmosios 
ir iki šiol vienintelės durys, gavusios PH institu-
to Darmštate sertifikatą, kaip pasyviems namams 
tinkamas naudoti komponentas. Sertifikate yra 
patvirtintas šilumos izoliacijos koeficientas UD < 
0,80 W/m²K, kuris visiškai atitinka pasyvaus namo 
komponentams keliamus aukštus reikalavimus. 

Daugiakamerinė technologija ir sąvaras dengian-
tys užpildai, pasižymintys ypatingu stabilumu ir at-
sparumu, garantuoja sistemai aukšto lygio šilumos 
izoliaciją. Panaudojant Brillant-Design pasyvaus 
namo lauko duris galima ne tik įrengti reprezenta-
tyvią įėjimo zoną, bet ir užtikrinti ilgalaikę saugią ir 
dailią apsaugą nuo metereologinių reiškinių

Brillant-Design lauko durys sėkmingai išlaikė IFF 
(Langų tyrimų instituto) Rozenheime vykdytus at-
sparumo lietaus vandeniui, oro skvarbos bei dėl 
klimatinių reiškinių ilgalaikio poveikio galimų de-
formacijų bandymus. Net ir esant žemai lauko 
temperatūrai ir saulės spindulių poveikiui (bandy-
mo klimatas d ir e remiantis EN 1121 standartu) 
buvo pasiekta 3-ia oro sandarumo klasė pagal DIN 
EN 12207 standartą.

EFEKTYVI
ENERGIJA

PASSIv
HAUS

 INSTITUT
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Pirmoji sertifikuota PVC sistema pa-

syvaus namo lauko durims su stikliniu 

langu ar be jo

Būdama inovatyvi, REHAU pirmoji iš sis-

temų gamintojų galėjo sukurti ir pasiūlyti 

vartotojams lauko duris iš PVC rėmų 

profilių, kurios gavo pasyvaus namo 

komponentų sertifikatą. Galima įrengti 

išpjovą stikliniam langeliui iki 130 cm.

Privalumai
- Abi sąvaros puses dengiantys užpildai, turintys 

puikias šilumos izoliacijos savybes
- Pasyvaus namo sertifikatas
- Vienvėrės lauko durys, atsidarančios į vidų
- Vienvėrės lauko durys, atsidarančios į vidų su  

fiksuota šonine dalimi
- Optimali statika, kurią suteikia armavimas
- Sustiprinta apsauga dėl apsauginės įpjovos 

spynoms
- Durų rėmus galima dažyti kaip ir užpildus

PASYvAUS NAMO SERTIFIKUOTOS SISTEMOS
PASYvAUS NAMO LAUKO DURYS bRILLANT-DESIGN

24

Slenkstis

70
Rėmas - sąvara

Apie visas savybes glaustai 
Sertifikuotos pasyvaus namo lauko durys Brillant-Design

Sistemos gylis / kamerų skaičius: 70 mm, 92 mm bendra konstrukcija / 4  
kameros (sąvaroje), 5 kameros (rėmuose))

Šilumos izoliacija: U UD < 0,8 W/m²K

Oro skvarba (DIN EN 12207): 3

Atsparumas lietaus vandeniui (DIN EN 12208): 3 A
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PANAUDOJIMAS / MONTAvIMAS
REHAU LANGŲ PROFILIAI – įRENGIMO GALIMYbIŲ GAUSA

Šilumą izoliuojantis langas monolitinėje sienoje
Monolitinis mūras kartu su optimalios šilumos izo-
liacijos lango sistema sukuria labai malonų patal-
pų klimatą.

Vertikalus pjūvis

Horizontalus pjūvis

Izotermų išsidėstymas Izotermų išsidėstymas

Monolitinis pastatas
Monolitinis pastatas tarsi iškaltas iš akmens blo-
ko: vieno sluoksnio konstrukcija visai ne veltui gali 
dižiuotis ilgai gyvuojančia tradicija. Paprasta, tvirta 
ir ne tokia opi kaip mišrios daugiasluoksnės siste-
mos, be to, yra palanki aplinkai.
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Šilumą izoliuojantis langas dvisluoksnio mūro 
sienoje
Tarp pagrindinės ir išorinės sienų esantis tarpas yra 
užpildytas šilumos izoliacinėmis medžiagomis, kurios 
papildomai apsaugo nuo oro reiškinių: vėjo, šalčio ir 
kitų oro sąlygų. Langai įstatomi į mūro sieną vienoje 
plokštumoje kartu su izoliacinėmis medžiagomis.

Izotermų išsidėstymas Izotermų išsidėstymas

Vertikalus pjūvis

Horizontalus pjūvis

Dvisluoksnis mūras
Prieš masyvią pastato pagrindinę mūro sieną yra 
siena iš klinkerio ar plytų, labai tvirta ir vėjui ne-
pralaidi konstrukcija, efektyviai apsauganti nuo iš-
orinių oro reiškinių. Dvisluoksnės sienos ypač gerai 
saugoja šilumą ir sukuria vidaus patalpose malo-
nų klimatą.
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PANAUDOJIMAS / MONTAvIMAS
REHAU LANGŲ PROFILIAI – įRENGIMO GALIMYbIŲ GAUSA

Izotermų išsidėstymas Izotermų išsidėstymas

Vertikalus pjūvis

Horizontalus pjūvis

Šilumą izoliuojančios daugiasluoksnės sistemos
Šilumą izoliuojančios daugiasluoksnės sistemos iš polistirolio ir mineralinio pluošto plokščių pasižymi gero-
mis šilumos apsaugos nuo triukšmo ir drėgmės savybėmis ir visokeriopai pagerina gyvenimo kokybę.

Montavimas ant šilumos izoliacijos 
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Izotermų išsidėstymas Izotermų išsidėstymas

 

Montavimas prie šilumos izoliacijos

Vertikalus pjūvis

Horizontalus pjūvis

Priklausomai nuo mūro sienos architektūros ir ypatybių REHAU profiliai harmoningai įsilieja į fasadą. 
Šilumos izoliacinės savybės nepriklauso nuo to, ar langai yra sumontuoti ant šilumos izoliacijos sluoksnio,  
ar šalia.
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DAUGIAU NEI LANGAS
PAPILDOMOS SISTEMOS

Norėdama įgyvendinti specialius pageidavimus ir 
siekdama architektūros vientisumo, REHAU 
sukūrė papildomas sistemas, langams, balko-
nams ir lauko durims. Prie jų priskiriami ir 
įvairiapusiai priedai iš stiklo. Visi komponentai 
tarpusavyje yra kruopščiai suderinti ir papildo 
vienas kitą formomis, spalvomis bei 
funkcionalumu.

Apsauga nuo saulės spindulių ir smulkių vabzdžių 
yra funkcionali priedų sudėtinė dalis. Įvairiausių 
modelių langinės gali pabrėžti architektūros 
individualumą. Patalpų vidinės palangės kartu su 
langais ir žaliuzėmis sudaro harmoningą visumą. 
Žiemos sodų ir fasadų sistemos yra surenkamos 
konstrukcijos, todėl profesionaliai galima 
įgyvendinti ir pačius reikliausius sumanymus.
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Comfort-Design Plus – įvairūs žaliuzių rėmai 
seniems ir naujiems pastatams
Comfort-Design Plus žaliuzių elementai tinka vi-
siems plastikiniams, mediniams ir aliuminio lan-
gams. Trys skirtingų dydžių rėmai, modernios jung-
tys ir integruota apsauga nuo vabzdžių su 195 ir 
245 mm elementais - Comfort-Design Plus žaliuzių 
profiliai puikiai tinka seniems ir naujiems pastatams. 
Spalvinių medžio ir universalaus dekoro galimy-
bių gausa, daugiau kaip 150 RAL atspalvių, siūlo-
mų dažymui, užtikrina harmoningą derinį su pastato 
fasadu. Išorinėje pusėje galima panaudoti aliuminį. 
Comfort-Design Plus sistemą galima valdyti dirželių, 
svirtiniu arba elektriniu mechanizmais.

Seni pastatai:
Rėmų dydis 155 mm

Seni pastatai:
Rėmų dydis 195 mm

Nauji pastatai:
Rėmų dydis 245 mm

Elementų dydis galima 
iki 1,5 m

Elementų dydis
galimas iki 2,7 m

Elementų dydis 
galimas iki 2,7 m

Diržinė pavara

Svirtinis mechanizmas 

Elektrinis valdymas

APSAUGA NUO SAULĖS 
COMFORT-DESIGN PLUS

Privalumai
- Galima panaudoti naujuose statiniuose ir at-

liekant energiją tausojančias senųjų statinių 
rekonstrukcijas

- Integruota apsauga nuo vabzdžių 
(rėmų dydžiai 195 ir 245 mm)

- 245 mm dydžio rėmai gali turėti dangtelį, atsida-
rantį į apačią arba vidų

Savybės
- Pritaikyta rėmų sistemų gyliui nuo 58 iki 90 mm
- Dėžutės kameros profilio gylis 10 mm 
- Šilumos izoliacija: U < 0,85 W/m²K
- Garso izoliaciaja: iki garso izoliacijos klasės 4
- Rėmų dydžiai: 155, 195 ir 245 mm
- Elementų dydis iki 1,5 m, kai rėmų dydis - 155 mm
- Elementų dydis iki 2,7 m, kai rėmų dydis - 195 

ir 245 mm
- Galima įrengti dirželių, svirtinį ar elektinį valdymo 

mechanizmą
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Žaliuzių profilis Comfort-Plus su integruota 
apsauga nuo vabzdžių
Comfort-Plus yra inovatyvus žaliuzių profilis su ge-
nialia mikroperforacija, apsaugančia nuo šviesos 
pertekliaus, išorinių žvilgsnių ir vabzdžių pateki-
mo. Reguliuodamas šviesos patekimą, optimalią 
oro cirkuliaciją ir gerai apsaugodamas nuo triukšmo 
Comfort-Plus profilis sukuria malonų būsto vidaus 
klimatą. Pritaikytas patrauklus dizainas dera su pas-
tato architektūra. Esant pageidavimui galime pasiū-
lyti specialių atspalvių.

ŽALIUZIŲ PROFILIAI
APSAUGA NUO SAULĖS

Žaliuzių profiliai – šiuolaikiška apsauga Jūsų 
namams
Žaliuzių profiliai panaudojami naujosios ir senosios 
statybos pastatuose įvairiausių matmenų langams, 
balkonų ir stumdomoms durims. Žaliuzės, pagamin-
tos iš aukštos kokybės plastiko, pagražina namus ir 
apsaugo nuo triukšmo, saulės, vėjo ir šalčio.

Privalumai
- Galima panaudoti senos ir naujos statybos  

pastatuose
- Apsauga nuo karščio ir saulės
- Apsauga nuo šalčio ir sutaupyti šildymo kaštai 

žiemą
- Individualiai reguliuojama krentanti šviesa ir šviesa 

patalpose 
- Geros triukšmą izoliuojančios savybės – puikios 

sąlygos nakties poilsiui
- Apsauga nuo pašalinių žvilgsnių ar įsilaužėlių
- Esant pageidavimui galime pasiūlyti specialių 

atspalvių

Savybės
- Dengiamas plotis: 37, 52 ir 55 mm
- Žaliuzių juostelių storis: 7, 8 ir 14 mm
- Įvykdyti CE ženklo reikalavimai pagal EN 13659 

standartą
- Spalvos: balta, smėlinė, tamsiai pilka, šviesiai pilka
- Be arba su plyšiais šviesai ir vėdinimui
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vIDINĖS PALANGĖS
PAPRASTA PRIEŽIŪRA, ILGAAMŽĖS IR ORIGINALIOS

Vidinės palangės – stilinga interjero detalė
Vidinės palangės yra ideali interjero detalė, užbaigianti visas REHAU langų sistemas. Klientams yra siūloma 
didžiulė įvairių spalvų ir dydžių įvairovė - Jūs galite savo būstui suteikti tik jam būdingų individualių savy-
bių. Palanges galima įrengti tiek naujos statybos, tiek ir renovuojamuose pastatuose. Kokybiškos palangės 
iš PVC yra gražios, patvarios ir lengvai prižiūrimos.
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Privalumai
- Viduje galima derinti su visomis plastikinėmis, 

medinėmis ir aliuminio sistemomis 
- Kartu su REHAU langų sistemomis lengva įsta-

tyti pasinaudojant specialiomis montavimo 
plokštelėmis

- Galima pritaikyti naujos statybos ir renovuoja-
muose pastatuose

- Stabili forma
- Atsparios drėgmei ir karščiui
- Neįgeria vandens
- Tinka ir esant ekstremaliai temperatūrai iki 

+60 °C
- Lengva prižiūrėti, atsparios įvairiems buiti-

niams valikliams
- Sunkiai užsidegančios
- Savaime užgęstančios
- Labai geros izoliacinės savybės

Apie visas savybes glaustai
Vidinės palangės

Siūlomi matmenys: 100 - 650 mm

Plotis iš priekio: 40 mm

Paviršiaus gylis: 20 mm

Paviršius:
Atsparus įbrėžimams, nuorūkoms, neblunka  
(DIN EN 438) 

Atsparumas temperatūrai: -30 °C iki + 60 °C
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ŽIEMOS SODAI
įvAIRIAUSIŲ DYDŽIŲ IR FORMŲ SURENKAMOJI SISTEMA

Žalia būsto oazė
REHAU žiemos sodai ir įstiklinti priestatai išplečia būstą ir į namus įtraukia sodą. Modernūs žiemos sodai 
dėl savo idealių šilumą izoliuojančių savybių bei apgalvotos kontrukcijos pasižymi nedideliais energijos kaš-
tais. Su nuolaidžiu arba balno formos ar paviljono tipo stogu, langais ir durimis, kurias galima įrengti bet ku-
rioje vietoje, taip pat integruotais erkeriais ar langais su statramsčiais REHAU žiemos sodas puikiai įsilieja į 
aplinką.
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Privalumai
- Iš anksto paruoštas komplektas: išgręžtos skylės 

ir paruoštos įpjovos, formos bei srieginiai kaiščiai 
yra pristatomi iš gamyklos

- Greitas montavimas dėl įveriamų sandariklių kolo-
nose ir gegnėse

- Langų ir durų elementus lengva išdėlioti ant juose 
esančių pritvirtinimo vietų 

- Stogo nuolydis yra reguliuojamas
- Tinka su visomis REHAU langų sistemomis

Savybės
- Pagrindinė karkaso konstrukcija iš termiškai at-

skirtų aliuminio profilių su integruotais langų ir 
durų elementais iš PVC

- 36 pagrindiniai žiemos sodo modeliai
- Gera šilumos izoliacija, termiškai atskirtos kolonos 

ir gegnės padeda išvengti susidarančių šilumos 
tiltelių

- Atitinka Žiemos sodų gamintojų profesinės sąjun-
gos keliamus reikalavimus

- Panaudojami drėgmei atsparūs kampų sprendimai
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APTARNAvIMAS
REHAU IŠSAMI KONSULTAvIMO PASLAUGŲ PASIŪLA
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Nenutrūkstamos konsultacijos
Patyrę ir profesionalūs REHAU darbuotojai Jums 
suteiks būtinas konsultacijas įvairiausiais staty-
bos etapais, tuo užtikrindami sklandžią statybos 
projekto eigą.

REHAU suteikia paramą
REHAU, disponuodama gerai išvystytu pardavi-
mo biurų ir centrų tinklu, visada yra netoli Jūsų. 
Aukštos kvalifikacijos darbuotojai yra puikiai 
susipažinę su įvairių regionų vietos sąlygomis ir 
gali paremti Jūsų pageidaujamus ir vykdomus sta-
tybos projektus. REHAU glaudžiai bendradarbiauja 
su mokytomis įmonėmis.

Ar dar norite paklausti?
Jeigu norėtumėte papildomos informacijos 
apie savo statybinius sumanymus, kreipkitės į 
mus. REHAU darbuotojai, dirbantys netoli Jūsų, 
mielai suteiks Jums pageidaujamą konsultaciją 
ir aprūpins naudinga literatūra. REHAU vietinis 
laikraštis nuolat informuoja apie naujausias 
pasiūlos ir paslaugų permainas. REHAU svetainėje 
greitai ir nesudėtingai galite surasti ir atsisiųsti 
naujausią informaciją apie bendrovės produkciją. 

REHAU džiaugiasi bendravimu 
REHAU siekia bendradarbiauti su asmenimis, 
dirbančiais praktiškai, taip pat susijusiais su 
mokslu ir naujausiais moksliniais tyrimais. 
REHAU inicijuoja visų, norinčių diskutuoti, ar 
subrandinusių naujas idėjas statybos ir energijos 
taupymo srityse, pasikeitimą patirtimi. Tokio ben-
dravimo tikslas yra nustatyti inovacijų svarbą, gauti 
tiesioginį grįžtamąjį ryšį ir taip sukurti efektyvius 
sprendimus.
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REHAU MMV programa su energijos taupymo 
skaičiuokle
Tikslinė konsultacija, naudojant MMV programą: 
langų gamybos rinkoje rasite sisteminius sprendi-
mus visų poreikiams patenkinti. Ko iš tikrųjų reikia 
klientui? Kaip jam pristatyti informaciją, kuri jam 
gali būti labai svarbi, priimant sprendimus dėl šilu-
mos ir garso izoliacijos?

Siekdama suteikti klientams apžvalgą ir konsulta-
cijas apie įvairiausių langų sprendimus REHAU su-
kūrė MMV programą. Ši programinė įranga leidžia 
įvesti daugiau kaip 3 900 reikalavimų derinių ir 
suteikia konkrečias rekomendacijas, kokia sistema 
geriausiai atitinka kliento poreikius. Naudodamasis 
papildoma išsamia informacija tokiomis temomis, 
kaip šilumos izoliacija ar apsauga nuo įsilauži-
mo, klientas supranta papildomų priemonių svar-
bą. MMV labai aiškiai ir skaidriai paaiškina lango 
konstrukcijos pagrindinę reikšmę.
 

REHAU MMV programa padės intensyvių pokalbių 
su klientais metu.

Energijos taupymo skaičiuoklė
REHAU sukurta energijos taupymo skaičiuoklė yra 
tarsi individuali klientui skirta konsultacija. Skai-
čiuoklė parodo energijos taupymo potencialą, 
naudojant REHAU profilius ir padeda priimti spren-
dimą. Skaičiuoklę galite atsisiųsti iš REHAU in-
ternetinės svetainės www.rehau.de pagrindinio 
puslapio. 

REHAU MMV programą galite rasti Jus 

aptarnaujančiame REHAU pardavimų 

centre.

REHAU MMv PROGRAMA
KONSULTAvIMO PROGRAMINĖ įRANGA SU ENERGIJOS 
TAUPYMO SKAIČIUOKLE
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Projekto planavimo programinė įranga 
Architektams, projektuotojams, profesionalioms 
langų įmonėms ir amatininkams REHAU siūlo išsa-
mų inovatyvų ir perspektyvų serviso paketą. Ši pro-
fesionali siūloma programinė įranga, skirta REHAU 
langų ir fasadų technologijoms, yra labai veiksminga 
ir kainos požiūriu palanki projektuojant. REHAU lan-
gų technologijos planavimo programinė įranga itin 
palengvina kasdieninį darbą, pvz., padeda apskai-
čiuojant statiką, nustatant U vertes ir oro poreikį. 
Izoterminių procesų apskaičiavimas ir pavaizdavi-
mas taip pat yra įmanomas. 
 

PROJEKTO PLANAvIMO PROGRAMINĖ įRANGA
PROGRAMINĖ įRANGA SPARČIAM, PAPRASTAM IR 
PATOGIAM DARbUI

Pasirinkti elemento tipą

Elementų konstrukcijos, kurios yra skelbiamos skel-
bimuose ar kitose išorinėse CAD programose, pa-
naudojamos tolesniame darbe. Bet kuriuo metu 
galite sužinoti apie techninius montažo, tikrinimo 
sertifikatų ar matmenų apskaičiavimo duomenis. 
Kuriant skelbimus ir sudarant pasiūlymus REHAU 
planavimo programinė įranga yra itin vertinga. 
Jeigu norite susipažinti su langų technologijos pla-
navimo programine įranga, prašome kreiptis į arti-
miausią REHAU pardavimo centrą.

Konstruoti elementus su staktos vertikalia ir horizontalia dalimis ir jungtimis
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ŽINIOS SUTEIKIA PRANAŠUMO
REHAU AKADEMIJA

Nauji statybos verslo šakos normatyvai, pastatų 
projektavimo tendencijos, su energija susiję klau-
simai, rekonstrukcija ir profesionalus montavimas 
– visa tai yra verslininko įrankiai kaip ir įprastų 
biuro darbų organizavimas, vadovavimas darbuo-
tojams ir atsakomybė. Tik tie, kurie nuolat tobulėja, 
gali pasiūlyti savo klientams puikių individualizuotų 
paslaugų ir išlikti konkurencingi rinkoje.

REHAU akademija organizuoja įvairius renginius ir 
tikslinius seminarus, kaip anksti atpažinti ir panau-
doti tendencijas. Iš to naudos semiasi visi: gamin-
tojai, projektuotojai, architektai ir vartotojai.
 

REHAU akademijoje dirbantys puikiai parengti re-
ferentai ateina iš praktinės veiklos ir gerai supran-
ta, apie ką šneka. Jie perteikia tokius įgūdžius, ku-
riuos dalyviai puikiai gali panaudoti rinkoje:

- geresnė kokybė geriau susipažinus su  
REHAU produkcija ir gamyba

- optimizavus procesą gaunamas didesnis pelnas
- efektyvi rinkodara ir profesionalus pardavimas 

lemia didesnę apyvartą
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REHAU KLIENTŲ PORTALAS
GREITA, IŠSAMI IR PROFESIONALI INFORMACIJA 

REHAU klientų portalas padės Jums susipažinti su 
naujausia informacija, saugiai projektuoti ir profesi-
onaliai konsultuoti klientus. Čia galite įsigyti įvairių 
naujausių prospektų ir lankstinukų šiomis temomis:

- Techniniai sprendimai
- Skelbimų tekstai
- Patikrinimų pažymėjimai / sertifikatai
- Programinė įranga
- Statikos skaičiavimai
- Nuorodos apie šaltinius
- Informacija klientams
- Heinze statybos biuras

Be to, galite gauti informacijos apie pastatų techno-
logiją ir požeminę statybą.
 

REHAU klientų portalas siūlo programinę įrangą  
statybų srityje. Langų ir fasadų technologijų srityje 
tai yra:

- U vertės apskaičiavimo programa, skirta langus 
gaminančioms įmonėms

- Energijos taupymo skaičiuoklė langams
- AirComfort 

Oro poreikio apskaičiavimas langams pagal DIN 
1946-6 standartą

- DIN 1055-4 standarto pokytis  
Kalkuliacijos programa vėjo apkrovai

- REHAU multimedija pardavėjas

REHAU MMV programa nuolat informuoja apie nau-
jausius mokymų pasiūlymus langų ir fasadų bei 
pastatų technologijų, įskaitant ir požeminės statybos 
srityse. Pasinaudokite REHAU portalo pranašumais!
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REHAU – JŪSŲ LANGŲ PARTNERIS 
KOMPETENCIJA IR AUKŠČIAUSIA KvALIFIKACIJA
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REHAU visuomet pasirengusi Jums padėti. RE-
HAU pardavimo ir aptarnavimo centruose, išsi-
dėsčiusiuose visoje Vokietijoje ir kitose Europos 
šalyse, dirbantys kvalifikuoti langų technologijos 
darbuotojai visada gali Jus pakonsultuoti vietoje, 
o pardavimų centruose mokyti darbuotojai atsa-
kyti į iškylančius klausimus.

REHAU konsultuoja dar prieš pradedant projekta-
vimo darbus ir ne tik lydi Jus visu statybos pro-
jekto laikotarpiu, bet ir vėliau suteikia Jums rei-
kalingą pagalbą. Jūsų individualius poreikius 
padės įgyvendinti darbuotojai, keliantys savo kva-
lifikaciją REHAU akademijoje. Ir visai nesvarbu, ar 
tai naujoji statyba, ar pastato rekonstrukcija, ar 
namas vienai šeimai ar galingas statybos vers-
lo projektas.

Galite pasikliauti, kad REHAU darbuotojai yra ti-
krai kompetentingi ir profesionalūs langų ir fasa-
dų specialistai.
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REHAU – JŪSŲ SĖKMĖS PARTNERĖ 
NAUJI STATYbOS PAvYZDŽIAI
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Puiki kaimynystė
REHAU produktai ir sistemos 
yra panaudoti įvairiausiuose 
statiniuose visame pasaulyje. 
Toliau pateikiami būsto ir verslo 
įmonių statybos pavyzdžiai 
labai vaizdžiai demonstruo-
ja architektų ir projektuotojų 
sumanymų sprendimus, pa-
naudojant REHAU produkciją 
ir inovacines technologijas. 
Neįprasta ir vykusi architektūra, 
ypatingas energijos efektyvumas 
ar tinklinių sistemų panaudo-
jimas, šnekant apie pastatų 
technologijas ir iki požeminės 
statybos - kiekvienas  atski-
ras projektas demonstruoja 
plačią kompetenciją problemų 
sprendimų srityje.

Objektas: kotedžai  
Sistema: langų profiliai  
Clima-Design, lauko durų  
profiliai Brillant-Design  
Vieta: Hamburgas, 
Vilhelmsburgas, Vokietija
Statybos metai: 2005 
Reikalavimai: kotedžų eilė api-
ma keturis būsto vienetus po 116 
m² ir buvo pastatyta kaip pasyvių 
namų konstrukcija. 
Sprendimai: Clima-Design lan-
gai ir Brillant-Design lauko durys 
yra puikūs šilumą izoliuojantys 
REHAU produktai, prisidedantys 
prie namo efektyvaus energijos 
naudojimo. 
Architektas: diplomuotas 
inžinierius Jan Krugmann.
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Objektas: daugiabutis pastatas
Sistema: Clima-Design langų profiliai,  
Brillant-Design lauko durų profiliai, fasadų sistema 
REHAU-Polytec 50 PHZ 
Vieta: Hamburgas, Vokietija
Pastatyta: 2005 m.
Reikalavimai: pasyvių namų pastatų kompleksas, 
10 lygių ir 4 Maisonette butai nuo 58 iki 102 m². 
Ant pasyvaus namo stogo yra saulės skydų. 
Sprendimai: fasado konstrukcija remiasi sistema 
REHAU-Polytec 50 PHZ. Optimalią šilumos izoliaciją 
suteikia langų profiliai Clima-Design ir lauko durų 
profiliai Brillant-Design.
Architektai: Dittert & Reumschüssel architektūra ir 
miesto plėtra.

Objektas: Pietų Vokietijos plastiko centras SKZ 
Sistema: fasadų sistema REHAU-Polytec 50 
Vieta: Viurcburgas, Vokietija  
Pastatyta: 2005 m.
Reikalavimai: naujo pastato plotas siekia 6 800 
m², čia yra 180 darbo vietų. SKZ centras pritaiko 
mokslinius tyrimus plastiko pramonėje.
Sprendimai: fasado konstrukcija sukurta remian-
tis fasado sistema REHAU-Polytec 50. Languose 
panaudota profilių sistema Thermo-Design 70. 
Architektai: Architektų biuras Haas ir Roth.

REKOMENDACIJOS
NAUJIEJI STATINIAI
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Objektas: daugiabutis pastatas  
Hogenmoor sistema:  
Clima-Design langų profiliai 
Vieta: Henstedtas / 
Ulcburgas, Vokietija
Pastatyta: 2005 m.
Reikalavimai: šildymas panau-
dojant atsinaujinančią energiją, 
su šildomu įstiklintu vidaus kiemu 
– atrijumi - pagal pasyvaus namo 
standartą. Gyvenamasis plotas 
siekia 3 820 m² ir paskirstytas į 
46 būsto vienetus nuo 65 m² iki 
135 m².  
Sprendimai: puikią  
šilumos izoliaciją išorinėms  
konstrukcijoms suteikia trijų 
sluoksnių šilumą izoliuojantys  
Clima-Design profilių langai. 
Architektai: HP 
Hansmann & Partner.
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Objektas: daugiabutis namas 
Sistema: langų profiliai  
Clima-Design
Vieta: Hamburgas, Vokietija 
Pastatyta: 2003 m.
Reikalavimai: pagal pasyvaus 
namo principą pastatytame dau-
giabučiame name yra 18 atskirų 
būstų, kurių bendras plotas siekia 
1 540 m2. 
Sprendimai: išorinių sienų ir sto-
go gelžbetoninės konstrukcijos 
pasižymi gera išorėje įrengta izo-
liacija. Stogo ventiliacijos sistema 
su dviem atgalinės srovės šilu-
mokaičiais visus metus užtikrina 
malonų klimatą vidaus patalpose.
Architektai: Dittert & 
Reumschüssel architektūra ir 
miestų plėtra. 

REKOMENDACIJOS
NAUJIEJI STATINIAI
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Objektas: gyvenamasis kompleksas Alyje Parusa
Sistema: langų profiliai Thermo-Design 70
ir Brillant-Design
Vieta: Maskva, Rusija
Pastatyta: 2002 m.
Reikalavimai: apartamentai viršutiniame aukšte
Sprendimai: namų komplekso butų langų plotas 
siekia 32 405 m². Jie pasižymi itin geromis šilu-
mos izoliacinėmis savybėmis. Maskvos firma „Dom 
Stroj“ šį sumanymą išsprendė panaudodama langų 
profilius Thermo-Design 70 ir daugiakamerius, šilu-
mą izoliuojančius profilius Brillant-Design. 
Architektė: ponia Markova.

Objektas: Muziejus „Plagiarius“
Sistema: langų profiliai Thermo-Design 70 su 
dengiančiais profiliais
Vieta: Zolingenas, Vokietija
Pastatyta: 2007 m.
Reikalavimai: Plagiarius draugijos muziejaus sta-
tyba, muziejuje bus demonstruojami originalūs bal-
dai, žaislai vaikams ir kiti techniniai produktai bei jų 
plagiatai.
Sprendimai: fasadą sudaro daug skirtingų plas-
tikinių langų, siekiant išgauti karkasinės statybos 
ar skaldytų akmenų mūro sienos įspūdį. Muziejaus 
statybai REHAU bendrovė pateikė 30 langų profilius 
Thermo-Design 70.
Architektas: Reinhardas Angelis, Kelnas.
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Objektas: Daugiabutis namas Pinnasberge 
Sistema: langų profiliai Clima-Design 
Vieta: Hamburgas, Vokietija
Pastatyta: 2003
Reikalavimai: aštuoni aukštai virš žemės ir trys po 
žeme, įskaitant 46 vietų garažą namas Pinnasberge 
yra aukščiausias pasyvus namas Vokietijoje. 
Vientisame statinyje, su šilumos izoliacijos jung-
tine sistema, yra 19 atskirų būsto vienetų, ku-
rių bendras gyvenamasis plotas siekia 1,491 m².
Sprendimai: REHAU šiam namui pagami-
no aukštos šiluminės varžos langų profi-
lius Clima-Design, įstiklintus trisluoksniais 
šilumą izoliuojančiais stiklo paketais, užtikri-
nančius pačią geriausią šilumos izoliaciją. 
Architektas: Joachimas Reinigas,  
architektų biuras Plan –R.
 

Objektas: Vėjo malūno dizaino poilsio namai
Sistema: langų profiliai Brillant-Design
Vieta: Verderis prie Havelio, Vokietija
Pastatyta: 2006
Reikalavimai: energetiškai nepriklausomi poilsio 
namai, pastatyti vėjo malūno stiliumi, užsakovas - 
radijo stotis „kabel eins" vienam televijos serialui. 
Malūnas, kurio gyvenamasis plotas siekia 200 m², 
su modernia, energetiškai efektyvia buitine technika 
ir yra patogus gyventi 
Sprendimai: Kartu su elektros instaliacijos kom-
ponentais REHAU pagamino 14 stilingų profilių 
Brillant-Design langams su mielais skersinukais.
Architektas: Dipomuotas inžinierius Michaelis 
Rebholcas, Rebholz architektai

REKOMENDACIJOS
NAUJIEJI STATINIAI
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Objektas: Ritz Carlton viešbutis  
Sistema: langų profiliai 
Optimum-Design 
Vieta: Kanai, Prancūzija 
Atidarymas: 1911 m.
Renovacija: 2004 m.
Reikalavimai: prabangus vieš-
butis Ritz Carlton yra išskirtinis. 
Reiklūs svečiai tikisi prabangios 
aplinkos, kurioje puiki atmosfe-
ra ir žavesys tobulai susijungtų į 
visumą.
Sprendimai: REHAU įrengė 
aukščiausios kategorijos viešbu-
tyje, stovinčiame Viduržemio jūros 
pakrantėje, prancūzišką 60 mm 
gylio langų sistemą Optimum-
Design. Daugiakamerė langų pro-
filių sistema pasižymi aukščiausio 
lygio izoliacija. Jų klasikinis dizai-
nas harmoningai įsilieja į istorinį 
viešbučio pastatą.

REKOMENDACIJOS
REKONSTRUKCIJA
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