
FRIENDLY

FENESTRA 
BRILLANT DVERE

Štýlové vstupné dvere so 
stavebnou håbkou 70mm

Plastové dvere z profi lového systému REHAU® Brillant-Design® sú pre vyššie nároky na dizajn a funkènosť. 
S ve¾koobjemným oce¾ovým armovaním a stavebnou håbkou 70mm zaruèujú vysokú stabilitu. Vïaka 
mimoriadnej kvalite dverných systémov, ktoré sa vyrábajú z RAU–PVC® odolného proti UV žiareniu 
a poveternostným vplyvom, vchodové dvere vyzerajú nielen dobre, ale sú aj odolné proti vetru, zime 
a dokonca aj vetrom hnanému dažïu. 

FENESTRA BRILLANT DVERE predstavujú systém vchodových dverí z REHAU® Brillant-Design® pre vstupné 
priestory pri energeticky optimálnej sanácii budovy a novostavbách s nízkoenergetickým štandardom.
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CHARAKTERISTIKA HODNOTY / INFORMÁCIE

Systém REHAU® Brillant-Design®

Poèet komôr rám 5 a krídlo 4

Håbka rámu 70 mm

Håbka krídla 70 mm

Poèet tesnení 2

Súèinite¾ prechodu tepla Ud = 1,20 – 1,50 W/(m2.K)

Zvuková izolácia v závislosti od výplne alebo skla

Vodotesnosť 7A

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom Trieda C2

Prievzdušnosť Trieda 4

Prah znížený hliníkový s prerušeným 
tepelným mostom

Cylindrická vložka pod¾a výberu

Kovanie štvorbodové uzatváranie*

Standardná farba biela a farby pod¾a výberu

Profi lový systém
REHAU® BRILLANT DESIGN® Uf=1,7 W/
(m2.K). Päťkomorový profi l s dvomi 
dorazovými tesneniami sivej farby pri 
bielych a èiernej farby pri farebných 
profi loch.  

Funkènosť a dizajn
Dizajn dverí prispôsobený európským 
štandardom. Možnosť dvere jedno 
a dvojkrídlové, otváravé dnu a von.

Farby a povrchová úprava
Štandardné dvere vyrábané s povr-
chom hladkým bielym - RAL: podobná 
9016, jemne štruktúrovaný s fóliou 
(pozri tabu¾ku aktuálnych farieb) 
alebo s AL klipmi vo farbe RAL pod¾a 
výberu.

Zasklenie a výplne
Štandardné vyhotovenie s izolaèným 
dvojsklom CLIMAPLUS® Ultra N 
4-16-4  Ug=1,1 W/(m2.K), možnosť 
Ug=1,0 W/(m2.K), s izolaèným trojsklom 
CLIMATOP® Ultra N 4-12-4-12-4  Ug=0,7 
W/(m2.K), možnosť Ug=0,6 W/(m2.K) s 
AL alebo teplým rámikom. Okrasná 
výplò pod¾a aktuálneho katalógu.

Zasklievacie lišty
Tvar lišty pod¾a požiadavky: oblá, 
hranatá.

Kovanie
Celolištový zámok so štyrmi nastavite¾-
nými rolnièkovými uzávermi. Povrcho-
vá úprava titán zinok znaèkový výro-
bok. 3ks 2-dielnych pántov Dr. Hahn 
na krídlo vo farbe bielej, hnedej ale-
bo svetlý hliník. Dverná k¾uèka farba 
pod¾a požiadavky. 

Starostlivosť a údržba
Poskytujeme 2-roènú záruku pri 
dodávke bez montáže a 5-roènú 
záruku pri dodávke s montážou. 
Podmienkou záruky je pravidelná 
údržba pod¾a návodu na použitie.

  *  zámok môže byť dodávaný vo vyšších úrovniach bezpeènosti


