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CÂND TEHNICA INOVATOARE
ÎNTÂLNE{TE DESIGNUL
GENEO® - U{A DE EXTERIOR
DIN MATERIALUL HIGH-TECH RAU-FIPRO®
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GENEO® - U{A DE EXTERIOR
U{I DIN PROFILE GENEO® {I
DIN MATERIALUL HIGH-TECH RAU-FIPRO®

U[ile din profile GENEO sunt o inova]ie unic`,
f`r` precedent. Prin caracteristicile lor tehnologice
speciale, acestea reunesc eficien]a energetic` cu
designul [i confortul.

Criterii care dovedesc performan]a de top:
- Stabilitate sporit` datorit` miezului
profilelor, armat cu fibre
- Eficien]` energetic` unic`, cu Uf de pân` la
0,76W/m2K
- Protec]ie împotriva efrac]iei, pân` la clasa
de rezisten]` 2, f`r` o]el, inclusiv izolare
termic`
- Îmbin`ri camuflate perfect la u[ile de
exterior din profile albe
- Se poate folosi orice tip de panou de u[`
de pân` la 53 mm grosime
- Posibilit`]i de construc]ie nelimitate, cu
capacit`]i de adaptare pentru fiecare caz
Construi]i cu cel mai modern sistem de profile
pentru u[i de exterior de pe pia]`, [i asigura]i-v` c`
imobilul dvs. î[i va p`stra valoarea pe termen lung.
Atât pentru cl`diri noi cât [i pentru lucr`ri de reabilitare.
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PERFEC}IONAREA EFICIEN}EI
ENERGETICE
GENEO® - U{A DE EXTERIOR CU VALORI DE IZOLARE
TERMIC~ UNICE
Izolare termic` pentru orice exigen]`
Profilele pentru u[i de exterior GENEO sunt, datorit`
materialului high-tech RAU-FIPRO [i construc]iei
inovatoare a profilelor, cele mai eficiente din punct
de vedere energetic din întreaga lor clas`. Tehnologia 6 camere folosit` la construc]ia profilelor, adâncimea de montare de 86 mm [i evitarea pun]ilor reci
se completeaz` în acela[i sistem. În combina]ie cu
termo-modulele [i cu panouri pentru u[` de pân`
la 53 mm grosime, u[ile GENEO ajung la o valoare
Ud de pân` la 0,51 W/m2K, atingând perfec]iunea în
ceea ce prive[te eficien]a energetic`.
Cea mai mare eficien]` energetic` te ajut` s`
economise[ti bani. Sistemul flexibil de profile pentru
u[i de exterior se muleaz` pe toate cerin]ele energetice.
U[ile GENEO ating chiar [i la echiparea standard
cele mai bune valori ale izol`rii termice. Alege]i o
u[` care îndepline[te deja standardele EnEV*,
asigurând valoarea imobilului dvs. pe termen lung.
*Legisla]ie în domeniul economisirii energiei, emis`
de Ministerul Construc]iilor din Germania
Economisirea resurselor
Cu cât investi]i mai mult în izolarea corect` a cl`dirii,
cu atât mai mult` energie ve]i economisi. Cu u[ile
[i ferestrele din sisteme GENEO, influen]a]i activ [i
pozitiv bilan]ul energetic, protejând mediul, dar [i
portofelul dvs.
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Coeficientul transferului de c`ldur`
Cu cât este mai mic` valoarea U, cu atât mai eficient`
este izolarea termic`: ceea ce influen]eaz` costurile
de înc`lzire în mod fundamental.
Uf = frame (ram`)
Ug = glass (sticl`)
Ud = door (u[`)
Prin Ud, se define[te izolarea termic` total` a u[ii de
exterior.

U[a de exterior GENEO cu armare
Ud = 1,2 W/m²K
(Panou de u[` cu UP = 1,2)
U[a de exterior GENEO f`r` armare
Ud = 0,77 W/m²K
(Panou de u[` cu UP = 0,6)
U[a de exterior GENEO cu termo-module
Ud = 0,51 W/m²K
(Panou de u[` cu UP = 0,317)

7

DESIGN PERFECT
NOUT~}ILE PREZENTATE ÎN DETALIU

Balamale proiectate pentru u[a dvs.
Optional, pentru u[ile GENEO, ave]i posibilitatea de
a alege balamale ascunse la interior, pentru toate
profilele în alb. Astfel, pute]i alege tr`s`turi aparte
pentru designul u[ii dvs.
Varianta GENEO style în detaliu.
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Balamale pentru u[i de exterior colorate
Bineîn]eles c` exist` îns` [i balamale clasice pentru
toate variantele de profile, în alb, vopsite sau
laminate.

Varianta GENEO classic în detaliu.
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MULTITUDINE DE CULORI
EXACT A{A CUM V~ DORI}I

U[ile de exterior din profile GENEO sunt disponibile în alb, laminate sau vopsite. Toate variantele sunt rezistente la precipita]ii, la influen]a mediului
înconjur`tor [i la lumin`, precum [i u[or de între]inut.
Vopsire
Peste 170 de culori RAL v` stau la dispozi]ie.
|nfoliere (ca[erarea)
Pentru ca[erarea cu folii decorative se pot alege
culori uni sau decora]iuni tip lemn, cu suprafe]e
structurate sau netede.
Construc]ia din profile a u[ii dvs. poate fi combinat`
cu orice tip de panouri de u[` de pe pia]`, cu grosime de pân` la 53 mm. Speciali[tii dvs. în domeniu
au o gam` larg` de posibilit`]i s` v` ofere.
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PENTRU VIA}A DE ZI CU ZI – PENTRU
VIITOR
VALOARE PE TERMEN LUNG, U{OR DE ÎNTRE}INUTT

U[a casei dvs. nu este doar locul prin care intra]i.
Ea este un punct central al locuin]ei. Iar gradul ei
de uzur` este mult mai mare decât în cazul unei
ferestre. De aceea este important ca toate elementele
s` fie robuste, [i ca u[a s` se deschid` [i s` se
închid` [i dup` mul]i ani f`r` probleme [i cu
u[urin]`. Materialul high-tech RAU-FIPRO garanteaz` confortul noii dvs. u[i. Datorit` celor trei garnituri diferite ce înf`[oar` profilele, presiunea de
închidere este optim`, astfel încât u[a se închide întotdeauna cu u[urin]`. De la prag pân` la îmbin`ri,
toate elementele se afl` în coordonare perfect` unele cu celelalte.
Durabil`, valoroas` pe termen lung, u[or de
între]inut
Rama u[ii de exterior – format` din profilele GENEO –
este foarte u[or de între]inut datorit` suprafe]ei tratate
prin High-Definition-Finishing (HDF). Aceast`
suprafa]` foarte neted` se murd`re[te mai greu [i
este mai rezistent` la factorii de mediu agresivi. Dac`
ad`ug`m un panou de u[` potrivit, u[a dvs. de exterior
va r`mâne frumoas` [i valoroas` pe termen lung.
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SIGURAN}~ PESTE TOT
SIGURAN}~, PE LÂNG~ O IZOLARE TERMIC~ DE MARE
PERFORMAN}~

U[ile de exterior GENEO, f`cute din materialul
high-tech RAU-FIPRO, ating valori de top în ceea ce
prive[te siguran]a. Prin acest concept ingenios de
mecanisme de siguran]`, v` ve]i sim]i întrutotul în
siguran]` în locuin]a dvs. U[ile de exterior din profile
GENEO, armate în totalitate, f`r` o]el, se
încadreaz` în clasa de rezisten]` la efrac]ie 2.

Pot fi îns` îndeplinite f`r` probleme [i cerin]ele
pentru atingerea clasei de rezisten]` 3, dac` se iau
o serie de m`suri suplimentare la u[ile GENEO.
Performan]ele în ceea ce prive[te eficien]a energetic`
r`mân la fel de impresionante.
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RAU-FIPRO®
MATERIAL HIGH-TECH PERFEC}IONAT

Noutatea din domeniul ferestrelor, cu
rezultate statistice remarcabile.

1. Stabilitate imbatabil`
RAU-FIPRO este materialul high-tech perfec]ionat cu
o re]et` inovatoare. Stabilitatea nemaiîntâlnit` la
centrul profilelor marcheaz` un jalon important în
domeniul profilelor pentru ferestre [i u[i.
2. Inova]ie unic`
RAU-FIPRO este rezultatul a peste 60 de ani de experien]` în dezvoltare [i putere de inova]ie la REHAU.
Aceast` noutate în domeniu impresioneaz` printr-un
material high-tech cu fibre compozite, ce confer`
profilului stabilitate maxim`. Dup` ce au fost folosite
în domeniul avia]iei [i în Formula 1, materialele cu
fibre compozite ridic` standardele de performan]` [i
în domeniul construc]iei de ferestre.

Caracteristicile primare ale materialului
îndeplinesc cerin]ele pentru standardele
de calitate [i testare: RAL-GZ 716/1,
paragraful 1, partea 8.
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3. Înalt` calitate
Cele mai bune materii prime [i standardele de
prelucrare înalte garanteaz` calitatea [i durabilitatea profilelor din RAU-FIPRO, chiar [i la un grad de
uzur` mare.
RAU-FIPRO – High-tech pentru ferestrele [i
u[ile dvs.!
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Profile u[oare pentru maxim` stabilitate
Profilele pentru u[i de exterior GENEO au o structur`
special` orientat` spre o mare rezisten]` a ramei,
fiind cu mult mai u[oare, [i totu[i la fel de stabile ca
[i profilele conven]ionale ce con]in o]el.

Concept privind garniturile
Cele 3 nivele de garnituri pe \ntregul contur, asigur`
etan[area, chiar [i \n zona pragului.
Forma optimizat` a garniturilor precum [i distan]a
mai mare \ntre ram` [i canatul \nchis garanteaz` o
func]ionare u[oar` a u[ii.

Prezentarea tuturor caracteristicilor:
Sistemul de profile pentru ferestre GENEO
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Adâncimea de montare:

6 mm/sistem cu 6 camere

Izolare termic`:

Ud = 0,51 W/m2K (cu panou de u[` ce acoper`
canatul, cu UP = 0,317 W/m2K)

Izolare fonic`, clasa de izolare fonic` (VDI2719):

Pân` la clasa 5, f`r` o]el (sticl` 50dB =
Rw,p 47 dB), inclusiv izolare termic` optim`

Concept static:

Armat cu fibre de sticl`, cu RAU-FIPRO, IVS
(sistem integrat de armare)

Rezisten]a la efrac]ie:

Pân` la clasa 2, f`r` o]el, cu cea mai bun` izolare
termic`; posibil pân` la clasa 3

Concept de izolare:

3 straturi de izolare perimetral

Suprafa]a:

U[or de între]inut, rezistent`, datorit` suprafe]ei
HDF de la REHAU

Prag liber:

Pentru construc]iile destinate persoanelor cu handicap, sau persoanelor aflate în scaunul cu rotile,
alege]i pragul care respect` standardele DIN
18024, 18025 [i 18040, cu o în`l]ime de 20 mm.
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Centrul profilului din RAU-FIPRO
Centrul profilelor, din materialul high-tech
RAU-FIPRO, ofer` sistemului u[ii de exterior
stabilitate maxim`.
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Îmbin`ri ascunse
Balamaua ascuns` op]ional` GENEO style ofer` u[ii
o imagine exclusivist` [i pre]ioas`.
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Izolare termic` optim`
U[ile de exterior GENEO se bazeaz` pe [ase camere
func]ionale, ce pot fi folosite pentru diferite scopuri.
De exemplu, aici se pot monta termo-module, sau
arm`tura de ranforsare.

17

TESTAT {I M~SURAT
TR~S~TURILE UNICE DUC LA VALOAREA CEA MAI MARE

REHAU ofer` calitate dovedit`:
Amândou` loca]iile de dezvoltare ale companiei din Rehau [i Eltersdorf, precum [i
fabrica din Wittmund sunt certificate ISO.

Sistem de management al
calit`]ii pentru dezvoltare,
fabricare [i comercializare
a produselor [i sistemelor
din materiale pe baz` de
polimeri.

Rezistent la ploaie toren]ial`
Ploaia toren]ial` pune la mare încercare u[a dvs.
{i în aceast` privin]`, armarea complet` a u[ii se
îmbin` cu izolarea de mare performan]`, testele fiind
trecute cu brio.
Rezisten]` la vânt
La vânt puternic, precum [i la schimbarea brusc`
a direc]iei for]ei exercitate de c`tre curen]ii de aer, rezisten]a static` a sistemului GENEO s-a dovedit
excep]ional`. Armarea complet` [i orientarea construc]iei c`tre o ram` de încredere sus]in f`r` probleme [i greutatea sticlei.
Testat [i confirmat
REHAU se bucur` de competen]e de top în domeniul produc]iei de produse de înalt` calitate pe baz`
de polimeri. De peste 60 de ani, REHAU se ocup` cu
dezvoltarea de materiale [i produse din ce în ce mai
performante. Pe pia]` apar doar acele produse care
au îndeplinit cerin]ele de calitate în centrul de testare REHAU, [i au fost testate intensiv de c`tre institute neutre, independente. Aceste standarde înalte
au fost aplicate cu profesionalism [i în cazul profilelor GENEO.

18

19

SISTEMUL DE PROFILE GENEO®
VIITORUL LOCUIN}EI DUMNEAVOASTR~

Ne baz`m pe competen]e
REHAU lucreaz` doar cu companii specializate în domeniul ferestrelor.
Aici, ve]i fi consilia]i de c`tre speciali[ti bine informa]i: fie la construc]ia unei case noi, fie în cazul unei renov`ri, de la configura]ia locuin]ei,
la elementele func]ionale, ca de exemplu izolarea termic` [i fonic`, [i
pân` la rezisten]a la efrac]ie. Ferestrele vor fi produse, livrate [i montate, exact a[a cum vi le dori]i.

Experien]a na[te calitate
De peste cinci decenii, REHAU dezvolt` [i produce sisteme de profile
pentru ferestre, fa]ade, [i u[i, precum [i sisteme pentru obloane.
Punem pre] pe gândirea inovatoare, practic` [i pe standardele înalte
de calitate.
Exper]ii REHAU folosesc [i o serie de cuno[tin]e importante din domeniile ingineriei [i construc]iilor civile, în care aceast` companie interna]ional` activeaz` deja cu succes de mul]i ani.
Aceste sinergii [i parteneriatul strâns cu companiile din domeniul
produc]iei de ferestre, precum [i nenum`ra]ii angaja]i instrui]i la
ACADEMIA REHAU, au f`cut din REHAU produc`torul num`rul unu de
sisteme de profile pentru ferestre, fa]ade, u[i [i obloane.

DAS HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEO®.
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Perfec]ionarea eficien]ei energetice
Familia GENEO este perfect`. Al`turi de u[ile de exterior, pute]i alege [i
ferestre sau u[i glisante din materialul high-tech RAU-FIPRO.

ENERGIEEFFIZIENZ IN PERFEKTION

FÜR DIE ZUKUNFT NUR DAS BESTE – DAS FENSTERSYSTEM GENEO®
AUS DEM HIGHTECH-WERKSTOFF RAU-FIPRO®
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