EFICIEN}~ ENERGETIC~ DUS~ LA PERFEC}IUNE
PENTRU VIITOR DOAR CE E MAI BUN – NOUL SISTEM DE FERESTRE GENEO®
DIN MATERIALUL REVOLU}IONAR RAU-FIPRO®
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SISTEMUL GENEO® DE PROFILE PENTRU FERESTRE
CEA MAI BUN~ OP}IUNE DE PE PIA}~! GENEO® ESTE O ÎMBUN~T~}IRE
ORIENTAT~ SPRE VIITOR – CU ACEST SISTEM LUA}I DECIZIA POTRIVIT~

Ferestrele din profile GENEO reprezint` o inova]ie deosebit`,
ultramodern`. Acestea se disting prin tehnologia de ultim`
genera]ie [i parametrii func]ionali care pun în umbr`
sistemele de ferestre dezvoltate pân` în prezent.
- Primul sistem de profile armate integral
- Realizat din materialul revolu]ionar RAU-FIPRO
- Profilul cu cea mai ridicat` eficien]` energetic` din clasa sa, pentru
ferestre destinate caselor de la un consum energetic redus
(de ex. Uw = 1,1 W/m²K) pân` la case pasive (de ex Uw = 0,73 W/m²K)
- Cea mai înalt` clas` de izolare fonic` în absen]a arm`rii cu o]el, cu
valori neegalate pân` în prezent (sticl` 50 dB = R 47 dB), în clasa de
izolare fonic` 5 - incluzând izolare termic` optim`
- Protec]ie antiefrac]ie pân` la clasa de rezisten]` WK3. Clasa de
rezisten]` WK2 f`r` armare cu o]el – inclusiv izolare termic` optim`
- Investi]ie cu grad înalt de siguran]`, prin respectarea standardelor
actuale [i viitoare privind economisirea de energie în construc]ii1 [i, în
consecin]`, men]inerea pe termen lung a valorii imobilului.
1) Directiva Ministerului pentru Construc]ii pentru economisirea de energie

Uw= 0,73 W/m2K

Economisi]i-v` energia! Nu exist` o metod` mai bun` de a v`
adapta consumul de energie la cerin]ele viitorului.

GENEO ajut` la reducerea semnificativ` a facturii de înc`lzire [i la cre[terea confortului
dumneavoastr`.
Economisi]i pân` la 76% din energie cu GENEO:
Ferestre vechi din lemn/material
plastic ale anilor 80
(M`rimea ferestrelor 123 x 148 cm)

Ferestre din GENEO
(M`rimea ferestrelor 123 x 148 cm)

Valoare U pentru sticl` [Ug]

3,0 W/m2K

0,5 W/m2K

Valoarea U pentru rame [Uf]

1,9 W/m2K

0,86 W/m2K

Rezultat

În final, rezult` o economisire
de 76% cu GENEO

Cu profilele GENEO se pot realiza
ferestrele cele mai eficiente din
punct de vedere energetic. Ele
creeaz` climatul pl`cut pe care vi
l-a]i dorit dintotdeauna.
Construc]ia armat` integral nu
necesit` o]el [i prin acest lucru
se evit` pun]ile termice, prin care
se pierde energie valoroas`. Totul
inclusiv cea mai bun` protec]ie
antiefrac]ie [i nivele de izolare
fonic` neegalate pân` acum.

FERESTRE DIN PROFILE GENEO®
IZOLARE FONIC~ {I PROTEC}IE ANTIEFRAC}IE – TEHNOLOGIE
REVOLU}IONAR~ INCLUS~

Garnitura de mijloc
Profilul de ferestre GENEO cu
trei nivele perimetrale de garnituri asigur` o izolare optim`.
Materialul de garnitur` extrem
de elastic, cu o mare rezisten]`
la uzur`, garanteaz` o lung` perioad` de via]`.

SSK 5

Sticl` 50 dB = R 47 dB
F`r` arm`turi din o]el
Inclusiv izolare
termic` optim`

Izolare fonic`: Relaxa]i-v` [i bucura]i-v` de lini[te..
Sticl`
Distan]a dintre
Valoarea
cas` [i strad` recomandat` a
izol`rii fonice*
a ferestrelor

R

Clasa
de
izolare
fonic`

Densitatea traficului rutier

1

Strad` cu locuin]e 1.500 auto/zi

30-12 m

28-29 dB

2

Strad` cu locuin]e 1.500 auto/zi

12-5 m

30-34 dB

3

{osea na]ional` 30.000 auto/zi

150-80 m

35-39 dB

4

{osea na]ional` 30.000 auto/zi

80-30 m

40-44 dB

40 dB 42 dB

5

Autostrad` 50.000 auto/zi

70-40 m

45-49 dB

50 dB 47 dB

Design suplu
Construc]ia profilului permite un
contur elegant, suplu (115 mm),
chiar [i în cazul elementelor mari.
În combina]ie cu tehnica inovativ` REHAU de lipire a sticlei,
se pot realiza chiar [i ferestre de
dimensiuni mari cu stabilitatea
necesar`.

* Nivelul fonic izolat de c`tre fereastr`.

Pân` la clasa de
rezisten]` WK2
F`r` arm`tura de o]el

Izolare termic` optimizat`
GENEO dispune de camere
func]ionale care pot fi utilizate pentru diverse aplica]ii. De exemplu,
pentru optimizarea calit`]ilor izolatoare cu module termice, pentru un
plus de izolare termic`.

Inclusiv izolare
termic` optim`

Protec]ie antiefrac]ie: Sim]i]i-v` în siguran]` în orice situa]ie.
Siguran]` de baz`: Pentru ferestre foarte greu
accesibile este suficient` siguran]` de baz`.

Clasa de rezisten]` WK1: Protec]ie minim`
împotriva interven]iei cu instrumente de tip pârghie.

Clasa de rezisten]` WK2: Protec]ie îmbun`t`]it` împotriva interven]iei cu instrumente simple
([urubelni]e, cle[ti, pene).
Clasa de rezisten]` WK3: Protec]ie optim`
împotriva interven]iei cu instrumente grele precum
ranga cu gheare.

Miezul profilului, RAU-FIPRO
Miezul de profil, realizat din materialul revolu]ionar RAU-FIPRO,
confer` sistemului de profile
GENEO stabilitate maxim`.

SISTEME DE PROFILE GENEO®
PENTRU FERESTRE CU VIITOR
RAU-FIPRO® - MATERIALUL REVOLU}IONAR INOVATOR

Sistemul GENEO de profile pentru ferestre

Certificatul GENEO pentru case pasive

Toate propriet`]ile pe scurt:
Sistemele de profile pentru ferestre GENEO
86 mm/sistem cu 6 camere
Uf pân` la 0,86 W/m2K (MD plus)*
Uf pân` la 0,79 W/m2K (certificat
pentru case pasive)*

Izolare termic`:

Izolare fonic`, clasa de protec]ie fonic`
(VDI 2719):

Pân` la clasa de izolare fonic` 5**
(sticl` 50 dB = R 47 dB)

Protec]ie antiefrac]ie:

Pân` la clasa de protec]ie WK3
Pân` la clasa de protec]ie WK2 (f`r` o]el)

Suprafa]`:

De calitate superioar`, neted`,
compact` [i u[or de între]inut

- Ideal pentru case cu consum mic de
energie [i pentru reabilitarea energetic`
a cl`dirilor vechi

- inclusiv pentru utilizarea la case pasive
- pentru construc]ii de categorie
superioar`

*Uf = coeficientul de izolare termic` a profilului
**inclusiv izolare termic` optim`
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2. Inova]ie deosebit`
Puterea de inovare în domeniu face istorie prin acest material high-tech
din fibre. Dup` industria aviatic` [i Formula 1, materialele înt`rite cu
fibre î[i demonstreaz` performan]ele [i în construc]ia de ferestre.
3. Calitate superioar`
Materii prime excelente [i standarde de prelucrare superioare asigur`
profilelor din RAU-FIPRO calitate remarcabil` [i durat` lung` de via]`.
Chiar [i la solicit`ri extreme.
Compara]i pre]urile [i performan]ele [i v` ve]i decide pentru
ferestre din profile GENEO.
Contacta]i-ne. Ne bucur`m pentru decizia dumneavoastr`.

REHAU POLYMER SRL
Biroul de Vânz`ri Cluj-Napoca
Str. Libert`]ii nr. 17
407035 Apahida, jud. Cluj
Tel: (004) 0264 415 211
Fax: (004) 0264 415 213
e-mail: clujnapoca@rehau.com
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Adâncime constructiv`:

1. Stabilitate imbatabil`
RAU-FIPRO – aceasta este tehnologie de ultim` genera]ie atingând perfec]iunea, împreun` cu o formul` inovatoare a materialului. Stabilitatea
remarcabil` în miezul profilului stabile[te noi standarde în domeniul
sistemelor de profile pentru ferestre.
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Biroul de Vânz`ri Bac`u
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