REHAU PARAPEITO INTERIOR
DESIGN CONVICENTE QUE COMBINA COM A HABITAÇÃO
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O ELEGANTE CARTÃO DE VISITA DA JANELA
PARAPEITO INTERIOR COM QUALIDADE EXCLUSIVA

Parapeito interior - um detalhe que revela o seu estilo
Uma janela não proporciona somente uma bela vista, é igualmente um elemento de design que proporciona à sua habitação um caracter individual. O parapeito interior é assim um elemento importante para embelezar a janela, misturando-se harmoniosamente no espaço. O parapeito interior da REHAU é utilizado em
muitos projetos, realçando o gosto pessoal. A REHAU não se satisfaz somente com a aparência do produto,
colocando igual ênfase na sua qualidade e características, contribuindo para a sua longevidade, proporcionando um ambiente agradável durante décadas.

Fácil de limpar e durável
Os parapeitos interiores da REHAU são resistentes e
de fácil manutenção com produtos de limpeza comuns. A sua superfície robusta é higiênica, resistente à abrasão e de elevada resistência a arranhões.

Repelente à água
As manchas de água originadas por vasos ou copos
podem ser removidas com água e um detergente
suave ou simplesmente com água morna.

Resistência ao calor
Colocação em zonas de grande exposição solar e
de calor, devido à sua elevada resistência a variações de temperatura (de –30 °C a +60 °C).

Isolamento térmico
O parapeito interior com as suas várias câmaras,
proporciona igualmente um excelente isolamento
térmico.

Excelentes propriedades
O parapeito interior da REHAU de grande
beleza estética, permite várias soluções
práticas de aplicação para um dia-a-dia
sem preocupações. A sua excelente superfície permite a aplicação em diversos
tipos de projeto. É um material resistente,
fácil de limpar e de excelente isolamento
térmico.
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Apropriado para qualquer habitação:
Variedade de programa para uma escolha
individual, com as diferentes Decorações
do parapeito interior REHAU. Desde a
imitação de pedra natural até às decorações de madeira, de diferentes padrões
e cores, oferecem a solução certa para
todos os gostos.

Decoração: Branco

Decoração: Faia

Decoração: Creme

Decoração: Amieiro

Decoração: Mármore

Decoração: Carvalho
Dourado

Decoração: Mogno

Soluções com estilo - comprovadas no
dia-a-dia.
Os parapeitos interiores REHAU têm
uma altura visível de 40 mm e estão
disponíveis em profundidades de 100
a 650 mm. As tampas de remate e os
acessórios de montagem completam a
gama. Além das suas excelentes propriedades isolantes é um produto amigo do
ambiente e totalmente reciclável.

Nota:
A ilustração das cores das decorações, podem variar face ao original.
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REHAU TÉCNICA DE JANELA E FACHADA
QUALIDADE AO MAIS ALTO NÍVEL

Com décadas de experiência em sistemas de janela e fachada e uma
diversidade de programas exclusivos, a REHAU é um dos principais
fornecedor de soluções baseadas em materiais polímeros. A gama de
sistemas de perfis para janelas, portas, estores, portadas, jardins de
inverno, permite uma variedade de soluções aptas para projetos de
renovação ou de obra nova.
As excelentes prestações de isolamento térmico dos perfis para
janelas e portas, permitem uma redução significativa do consumo de
energia da habitação, reduzindo consideravelmente os seus custos.
Muitas dessas soluções são projetadas especificamente para a instalação em habitações de baixo consumo de energia ou em casas
passivas.

A REHAU disponibiliza para todo o mundo, uma seleção exclusiva de
produtos em plásticos inovadores. Com produtos duráveis, amigos do
ambiente, elegantes, intemporais e projetados em função das necessidades do dia-a-dia, a REHAU corresponde eficazmente às solicitações do mercado e de cada cliente.
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