KAKOVOST POVEZUJE
POPOLN SISTEM ZA POVRŠINSKO OGREVANJE IN HLAJENJE.
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Gradnja
Vozila
Industrija

SEZNAM IZDELKOV
REŠITEV ZA VSAK NAČIN UPORABE

Talno ogrevanje in hlajenje

Regulacijska tehnika

Stropno ogrevanje in hlajenje

NOVO Podlaga za cevi RAUTAC 10

Inteligentna absorpcija zvoka

Nov nosilni sistem za cevi RAUTAC 10.
Izredno ploščat. Absolutno zanesljiv.
Čisto preprost. Idealen za sanacijo in za
novogradnje.

Vključno s temperiranjem in dizajnom.

Podlaga za pritrjevanje z žebljalnikom

Strop za sevalno ogrevanje in hlajenje

Sistem za žebljalnik – fleksibilni sistemi
polaganja za stanovanjske objekte.

NOVO Regulacija za posamezen prostor Nea

Akustičen hladilni strop

Stensko ogrevanje in hlajenje
Stensko ogrevanje in hlajenje REHAU
za mokro in suho gradnjo - termično
udobje z vseh strani.

Nosilna podlaga za cevi
Sistem nosilne podlage za cevi – nanj se
lahko zanesete.

Podlaga s čepki Varionova

Sistem za mokro gradnjo

Sistem podlage s čepki Varionova: Veliko
zahtev, ena rešitev.

NOVO Regulacijska tehnika HC BUS

Sistem za suho gradnjo

Razdelilna tehnika

Tračnica RAUFIX

Razdelilna tehnika REHAU – odlično
medsebojno usklajena.

Sistem s tračnico RAUFIX – univerzalna
rešitev.

Osnovna podlaga TS-14
Sistem z osnovno podlago TS-14 – nizka

Razdelilnik ogrevalne zanke iz legiranega jekla

Industrijski razdelilnik

Kakovost povezuje!
REHAU je ponudnik celovitega sistema, ki Vam pri
stanovanjski in nestanovanjski gradnji ponuja
premišljene rešitve za vse vrste rabe: za tla, stene in

strope, za ogrevanje in hlajenje, za moker in suh
način gradnje, za novogradnje in za sanacije.

višina in visoka kakovost.

RAUMATIC R – radijsko vodena regulacija
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DOLGOROČNA ZANESLJIVOST
ZARADI KAKOVOSTI IN TEHNOLOŠKO NAPREDNIH MATERIALOV

Na sisteme površinskega ogrevanja REHAU se lahko zanesete že
desetletja – tako pri velikih objektih kot pri enodružinskih hišah.
REHAU Vam poleg udobne in energetsko varčne toplote nudi predvsem
zanesljivost zaradi kakovosti; podatek o več kot 500 milijonih metrov
proizvedenih in prodanih cevi RAUTHERM S govori sam zase. Kajti cevi
podjetja REHAU za površinsko ogrevanje so narejene iz visokotlačno
zamreženega in tehnološko naprednega materiala PE-Xa, ki zagotavlja
absolutno zatesnjenost! Skrbi zaradi napak in prepustnosti so zato
stvar preteklosti – tudi zaradi spojne tehnike, ki se je izkazala že
milijonkrat.

Poslovna zgradba podjetja Holter z akustičnim hladilnim stropom
SPA Hotel Bründl s temperiranim betonskim jedrom
Pivovarna Zwettl z ogrevanimi zunanjimi površinami

REHAU – Vaš kompetenten partner. Prepričajte se sami.
Reference so dokaz za naše konceptualne rešitve.

Športni objekt z ogrevano zelenico
Objekt »Seepark« v Gradcu s talnim ogrevanjem
Podjetje VOLVO s talnim ogrevanjem za industrijske objekte
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