
KALEIDO FOIL
Standard-dekoorid REHAU akendele ja 
ustele. 

Aknad. Moodsaks eluks. 
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 PVC-kilel on kahekihiline struktuur: 
toonitud või põhivärvi aluskile ja 
läbipaistev PMMA-st pealiskiht, mis 
kaitseb värvi ja dekoore UV-kiirguse ja 
muude ilmastikumõjude eest.

 REHAU lamineerimisdekoorid 
eeltöödeldakse liimiga ja kantakse 
spetsiaalse protsessi abil õrnalt 
aknaprofiilile. Sel viisil tagatakse kindel 
ja püsiv tulemus.

Spetsiaalsed 
dekoorid: 
metallik, puit ja 
ühevärviline 
100% REHAU kvaliteet - kindlasti õige otsus. 
Uued aknad ja uksed on investeering tulevikku, seetõttu pakume teile 
parimat kvaliteeti. Ei ole vahet, millise dekoori kasuks te otsustate, 
kõik fooliumid kontrollitakse ja testitakse enne esmakasutamist üle. 
REHAU kvaliteedist räägime alles siis, kui kõik testid on läbitud.

KALEIDO FOIL – Parim kvaliteet teie soovidele.
KALEIDO FOIL atraktiivsed dekoorid annavad teile akende 
kujundamiseks palju võimalusi. Sõltumata sellest, kas soovite 
fooliumiga katta akna seest või väljast - naudingut pakuvad nad pikaks 
ajaks.  

▪ Kergesti hooldatav pind
▪ Innovatiivne disain ja trendivärvid
▪ Ilmastiku- ja valguskindel
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Arhitektuuriline mitmekesisus
Lisaks personaalsele värvikujundusele on võimalik valida 
paljude erinevate aknavormide vahel.

02



Mooreiche 2 genarbt
REHAU 4914
Renolit 9.2052 089 - 116700
Continental F436-2007

Anthrazitgrau genarbt
REHAU 4443
Renolit 02.11.71.000041 - 116700  
Continental F436-5003AR
ähnlich RAL 7016

Mahagoni genarbt
REHAU 9632
Renolit 9.2065 021 - 116700

Alux DB 703*
REHAU 1642L
Continental F436-1014A

Braun genarbt
REHAU 9631
Renolit 02.11.81.000101 - 116700

Golden Oak genarbt
REHAU 7512
Renolit 9.2178 001 - 116700
Continental F436-2076

Eiche Dunkel 1 genarbt**
REHAU 9638
Renolit 9.3149 008 -116700

Anthrazitgrau glatt
REHAU 930L
Renolit 02.11.71.000041 - 808300
Continental F436-9003AR
ähnlich RAL 7016

Kuvatud värvid võivad 
printimise tõttu erineda 
fooliumi originaalvärvidest. 
Erijuhtudel võib suurenenud 
nõudlus põhjustada pikemat 
tootmisaega.

*  Ainult ühepoolne lamineerimine

saadaval standardvärvina 

**  alates 01.01.2020 
erivärv-dekoor
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PVC-kilel on kahekihiline struktuur: aluskile 
jääb sile või trükitud, PMMA-st valmistatud 
läbipaistev ülemine kiht kaitseb värve ja 
dekoratsioone UV-kiirguse või muude 
ilmastikumõjude tõttu pleekimise eest.
  REHAU lamineerimisdetailid eeltöödeldakse 
liimiga ja kantakse spetsiaalse protsessi abil 
suure jõudlusega masinate abil õrnalt 
aknaprofiilile. See tähendab, et need on 
pikaajaliselt kindlalt profiiliga ühendatud.
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Soovite saada rohkem infot REHAU akende kohta? 
Võtke meiega ühendust!

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. 

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti:: 

www.rehau.ee




