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A JÖVŐBEN CSAKIS A LEGJOBBAT – GENEO® ABLAKrENdSzEr 
hIGh-TECh rAu-fIprO® ALApANyAGBóL
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MINŐSÉG A JÖVŐBŐL
A hELyES dÖNTÉS:
rEhAu ABLAKOK GENEO® prOfILOKBóL
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ÚJ dIMENzIó Az ABLAKGyárTáSBAN 
geneo® prOfILOKBóL ÉS hIGh-TECh 
rAu-fIprO® ALApANyAGBóL KÉSzüLT ABLAKOK

A GENEO® profilokból készült ablakok egyedülál-
ló, innovációt képviselnek. Meggyőző technikai ha-
ladásról adnak tanúbizonyságot, teljesítménybeli 
jellemzőik pedig messze felülmúlják az eddigi ab-
lakrendszereket.

-	 Az	első	anyagában	merevített	ablakprofil	
rendszer

-	 Gyártásához	a	csúcstechnológiájú 
RAU-FIPRO®-t	használják	fel.

-	 Kategóriájában	a	legjobb	energiahatékony-
ságú	profil	a	passzívház	szabványnak	is	
megfelelő	ablakokhoz	(pl.	Uw=	0,73	W/m

2K)  
és	az	alacsony	energiafogyasztású	épüle-
tekhez	(pl.	Uw=	1,1	W/m

2K) 

-	 A	legkiválóbb	hanggátlás	acélmerevítés	
nélkül	korábban	elérhetetlen	értékekkel	
(üveg	50	dB	=	Rw,P	47	dB)	az	5-ös	hanggátlá-
si	osztályban	–	optimális	hőszigeteléssel

-	 Betörés	elleni	biztonság	a	3-as	ellenállási	
osztályig.	2-es	ellenállási	osztály	acélmere-
vítés	nélkül	–	optimális	hőszigeteléssel

-	 Jól	bevált,	sima	REHAU	felületek,	kevésbé 
hajlamosak	a	szennyeződésre	és	könnyen	
tisztíthatók	

-	 Optimális	zárónyomás	a	maximális	kényele-
mért

-	 Nagy	méretű	elemek	karcsú	megjelenésű	
profilokból	az	optimális	szoláris	nyeresérért, 
a	korszerű	építészet	jegyében

-	 A	befektetés	biztos	megtérülése	a	jelenlegi	
és	a	közeljövőben	várható	energiatakaré-
kossági-normák	teljesítésének,	és	ezáltal	
az	ingatlan	hosszú	távú	értékmegőrzésének	
köszönhetően

Élvezze a forgalomban lévő legjobb és 
legkorszerűbb ablakprofil előnyeit!
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CSÚCSTEChNOLóGIA Az 
energiahatékonyság terén
MaxiMális energiaMegtakarítás és  
OpTIMáLIS KÖzÉrzET GENEráCIóKON áT

Energiahatékonyság	
A nyersanyagkészletek egyre 
szűkösebbek, az energia egyre 
drágább. A károsanyag-kibocsá-
tást csökkenteni kell. Az energia 
megtakarítása és optimális hasz-
nálata új épületeknél és meglévő 
épületek átalakításánál egyaránt 
döntő szempont. A GENEO® pro-
filokból készülő ablakok segíte-
nek csökkenteni az energiavesz-
teséget.

Ablakok	optimális	hőszigete-
léssel
A GENEO® profilokból készülő 
ablakok a legjobb hőszigetelési 
értékekkel gondoskodnak a maxi-
mális energiamegtakarításról.

Mindenki	tehet	valamit	az	
éghajlatváltozás	ellen!
Az erőforrások kímélő felhaszná-
lása révén a GENEO® profilokból 
készült jövőbe mutató ablakokkal 
ön is hozzájárulhat a CO2-
kibocsátás csökkentéséhez, és 
az energiamérleg nyertesei közé 
tartozhat.
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VErhETETLEN hŐSzIGETELÉS
a geneo® ÚJ MÉrCÉKET áLLíT fEL Az ENErGIATAKArÉKOSSáG 
terén

A	GENEO®	energetikai	szempontból	jelenleg	a	86	mm-es	beépítési	mélységével	a	forgalomban	lévő	leg-
jobb	ablakprofilrendszer.	A	GENEO®	profilokkal	a	kategórián	belül	a	legjobb	energiahatékonyságú	ablakok	
állíthatók	elő.	Ezek	az	ablakok	olyan	jó	klímát	teremtenek	a	lakótérben,	amiről	ön	mindig	is	álmodott.

Az	energiaköltségek	csökkentése
A GENEO® profilokból készülő ablakok a lakás ké-
nyelmének új távlatait nyitják meg. Kiváló szigetelő 
tulajdonságaiknak köszönhetően jócskán csökken-
tik az energiafelhasználást. A középtömítést és be-
épített thermo modult magában foglaló modell kivá-
ló hőszigetelési értékeket ér el. 
(Uw = 0,73 W/m2 K). 
Az anyagában merevített profilszerkezethez nem 
szükséges acél, így nem alakulnak ki hőhidak, ame-
lyeken keresztül kárba vész az értékes energia (Uf 
0,85 W/m2 K értékig).

Jobban	nem	is	készíthetné	fel	háza,	vagy	laká-
sa	energiaháztartását	a	jövőre.

A hőátbocsátási tényező

Minél kisebb az U-érték, annál jobb a 

hőszigetelés. Minél jobb a hőszigetelés, 

annál alacsonyabb a fűtési költség. 

Uf= frame (keret)

Ug= glass (üveg)

Uw= window (ablak)

Egy ablakelem összesített hőátbocsátási 

tényezőjét, az Uw-t két együttható, az Uf 

és az UG adja.

Erőforrások	kímélése
Minél jobb a homlokzat szigetelése, annál kevesebb 
energia szükséges a helyiségek állandó hőmérsék-
leten tartásához. Ezenkívül az energiahatékony ab-
lakokkal aktívan hozzájárulhat a környezet megóvá-
sához.
Az egyedülálló stabilitás karcsú kialakítású profilo-
kat, és ezáltal nagy méretű üvegfelületeket tesz le-
hetővé. Ezáltal még jobban hasznosíthatja a nap-
energiát. 

A GENEO® az „A” kategóriát képviseli az 

energiahatékonyság tekintetében.

Uw =	0,73	W/m
2K
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Felújítás előtt: régi faablakok. Különösen az ablakokon át! vész kárba sok hő (a képen 
piros).

A felújítás után: minimális energiaveszteség GENEO® profilokból készült ablakokkal.

*Ablakméret 1230 x 1480 mm

**Kiindulási alap: 70-es években készült fa-/műanyagablakok:  

 Uw kb. 3,0 W/m2K, ablakok összfelülete 52 m2, fűtési mód:  

 fűtőolaj (aktuális ár: 75 eurócent/liter)

GENEO®	MD	plus
Passzívház-standard	színvonalán

Ug-érték= 0,5 W/m2K
Uf-érték= 0,91 W/m2K 

Uw-érték = 0,73	W/m2K *

Számítási példa a megtakarításra**
A	GENEO®	MD	plus	révén	éves	szinten	
elérhető	megtakarítás:
fűtőolaj: 1341 liter
Euróban: 1006 euró
CO2-megtakarítás: 3621 kg

GENEO®	MD	plus
Felülmúlja	a	2009.1.1-jei	új	energiataka-
rékossági	rendelet	előírásait

Ug-érték = 1,0 W/m2K 
Uf-érték= 0,91 W/m2K 

Uw-érték = 1,1	W/m2K *

Számítási példa a megtakarításra**
A	GENEO®	MD	plus	révén	éves	szinten	
elérhető	megtakarítás:
fűtőolaj: 1136 liter
Euróban: 852 euró
CO2-megtakarítás: 3067 kg

GENEO®	MD	plus
Passzívházhoz	alkalmas

Ug-érték = 0,6 W/m2K 
Uf-érték= 0,91 W/m2K 

Uw-érték = 0,80	W/m2K *

Számítási példa a megtakarításra**
A	GENEO®	MD	plus	révén	éves	szinten	
elérhető	megtakarítás:
fűtőolaj: 1299 liter
Euróban: 974 euró
CO2-megtakarítás: 3507 kg

1 2 3
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üdVÖzÖLJüK A JÖVŐBEN
ÉLVEzzE Már MA A hOLNAp TEChNIKáJáNAK A KÉNyELMÉT
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Vegye igénybe már ma a 
holnap követelményeire kínált 
megoldásokat.
A jövőformálás már több mint 
60 éve a mozgatórugója és egy-
ben szenvedélye a REHAU kuta-
tó- és fejlesztőcsapatának. Ennek 
az eredménye a csúcsminősé-
gű RAU-FIPRO® valamint az inno-
vatív profilszerkezet, a GENEO®. 
Alkalmazásukkal hosszú távon 
megőrizheti ingatlana értékét.

A RAU-FIPRO® csúcsminőségű 
egyedülálló az ablakok piacán, 
és a jelenleg forgalomban lévő 
leginnovatívabb termék.  
Felülmúlhatatlan  
stabilitásról gondoskodik.

Maximális kényelem
A GENEO® ablakprofiloknak nem 
csak a maximális stabilitása 
meggyőző. Az ablakok követke-
zetesen jövőbe mutatók, és maxi-
mális kényelmet nyújtanak. Az 
egyedülálló hanggátlással kelle-
mes nyugalomról gondoskodnak, 
a kiváló betörés elleni biztonság-
nak köszönhetően pedig optimá-
lis biztonságot nyújtanak. Emellett 
lenyűgözően könnyedén nyílnak 
és záródnak. A teljesen újragon-
dolt tömítések érezhetően csök-
kentik a működtető erőt.  

Ez az Ön életét is könyebbé 
teszi.
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RAU-FIPRO®

CsúCsteChnOlógIájú AlAPAnyAg
a jövő ablakaihoz 

1. Felülmúlhatatlanul stabil
RAU-FIPRO® – tökélyre vitt csúcstechnológia inno-
vatív anyagösszetétellel. A profilmag maximális sta-
bilitása teljesen új mércét állít fel az ablakprofil-
rendszerek terén is. 

2. Egyedülállóan innovatív
A RAU-FIPRO® a REHAU több mint 60 éves fejlesz-
tési kompetenciájának és innovációs készségének 
az eredménye. Az iparágban újdonságnak számító 
anyag védjegye a csúcstechnológiájú szálerősítésű 
alapanyag, amely maximális stabilitást biztosít a 
profilmag számára. A repülőgépgyártás és a Forma 
1 után a szálerősítésű kompozit alapanyagok immár 
az ablakgyártásban is a legnagyobb teljesítményről 
gondoskodnak. 

3. Kimagasló minőség
A legkiválóbb alapanyagok és a legszigorúbb feldol-
gozási mércék gondoskodnak a RAU-FIPRO® pro-
filok kiváló minőségéről és hosszú élettartamáról. 
Akár a legnagyobb igénybevételnél is.

RAU-FIPRO® – csúcstechnológia az ön ablaka-
ihoz!

Újdonság az ablakpiacon, kitűnő statikai 

tulajdonságokkal.

A lényeges anyagtulajdonságok teljesítik 

a RAL-GZ 716/1 1. szakasza és a DIN 

EN 12608 szabvány külső megjelenésre 

és a szállításkori állapotra, a funkcionális 

méretekre, az egyenestől való eltérés = 

kardosság és a hosszúsághoz viszonyított 

tömegre vonatkozó minőségi és vizsgálati 

előírásait.
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Nyugalma érdekébeN
a legjobb haNgszigetelés – az eNergiahatékoNyságot 
is beleértve

A zaj kellemetlen, hosszabb távon pedig egész-
ségkárosító. Tegyen valamit egészségéért és jó 
közérzetéért!

A GENEO® profilokból készült ablakok hanggátlá-
si értéke eléri az 5-ös hanggátlási osztályt, ami ed-
dig acél nélkül nem volt lehetséges. Az anyagában 
merevített szerkezetnek köszönhetően maradéktala-
nul kiaknázhatók a GENEO® egyedülálló hőszigete-
lő tulajdonságai.
Élvezze a maximális nyugalmat és ezáltal 
a jobb életminőséget biztosító legnagyobb 
kényelmet!
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* Az ablak által lecsökkentett zajszint

GENEO® új mércét állít fel a hangszige-

telés terén! Az 5-ös hanggátlási osztály 

eddig elérhetetlen értékeivel, és mindezt 

acélmerevítés nélkül. A kiváló hőszigetelő 

tulajdonságok nem csorbulnak.

SSK 5
Üveg 50 dB = Rw,P 47 dB

acélmerevítés nélkül

Hang-
gátlási 
osztály

Forgalomsűrűség A ház úttengelytől mért  
távolsága

Az ablak  
ajánlott  

hanggátlási értéke*

Üveg Rw,P

1 Lakóutca, 1500 gjm/nap 30-12 m 28-29 dB

2 Lakóutca, 1500 gjm/nap 12-5 m 30-34 dB

3 Országút, 30 000 gjm/nap 150-80 m 35-39 dB

4 Országút, 30 000 gjm/nap 80-30 m 40-44 dB 40 dB 42 dB

5 Autópálya, 50 000 gjm/nap 70-40 m 45-49 dB 50 dB 47 dB

Optimális 
hőszigetelés     sel együtt



16

optimális biztoNság
MeghItt OtthOn  
maximális hőszigeteléssel

A GENEO® profilokból készült ablakok olyan 
stabilak, hogy acél nélkül is sikerrel helyt álltak a 
rosenheimi (Németország) ift által végrehajtott WK 2 
ellenállási osztályú betörésbiztonsági vizsgálaton. Itt 
is érvényre jut az általános koncepció: nem csökken 
az energiahatékonyság terén nyújtott teljesítmény. 

A GENEO® alkalmazásával valamint a megfelelő 
kiegészítő alkalmazásával, valamint a WK 3-as 
ellenállási osztály követelményei is problémamente-
sen teljesíthetők.
Élvezze a zavartalan, optimális biztonságot!

Hatékony védelem a betörésekkel szemben
Németországban a legtöbb betörési kísérlet az ab-
lakokon és erkélyajtókon keresztül történik. Ezért 
különösen fontos az egyes ablakok betörésbizton-
ságának az egyedi kialakítása. A RAU-FIPRO® és 
a GENEO® innovatív profilszerkezete ezen a té-
ren is kimagasló teljesítményt nyújt. Speciális 
reteszelőelemek és további biztonsági komponen-
sek gondoskodnak arról, hogy Ön minden egyes 
REHAU GENEO® ablakhoz meghatározhassa a meg-
felelő betöréssel szembeni védelmet. Éppen úgy, 
ahogy az célszerű és szükséges.
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A GENEO® acélmerevítés nélkül, a  

RAU-FIPRO® szálerősítésű kompozit alap-

anyaggal eléri a WK 2 betörésbiztonsági 

osztályt, mégpedig teljes hőszigeteléssel!

Alapbiztonság: A nagyon nehezen elérhető abla-
kok esetében elegendő a biztonsági alapszint által 
nyújtott védelem.
WK 1 ellenállási osztály: Csekély védelem 
emelőszerszámokkal szemben.
WK 2 ellenállási osztály: Jobb védelem egyszerű 
szerszámokkal, pl. csavarhúzóval, fogóval és ékkel 
szemben.
WK 3 ellenállási osztály: Optimális védelem nehéz 
szerszámokkal, pl. feszítővassal szemben.

Válassza ki igény szerint minden ablakhoz a szükséges ellenállási osztályt:

WK 2
acélmerevítés nélkül

Optimális 
hőszigeteléssel együtt



18

zseNiális kéNyelem
profilreNdszer hozzáértő kezek alkotta ablakokhoz

Az újdonságnak számító tömítési kon-

cepció kellemes és érezhetően könnyebb 

zárást biztosít.
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Gyerekjáték a nyitás és a zárás
A GENEO® profilokból készülő ablakokkal köny-
nyebb az élet. A korábbi ablakprofiloktól eltérően 
a GENEO® nem a nehéz acélmerevítésnek, hanem 
a szuperkönnyű, csúcstechnológiájú RAU-FIPRO® 
alapanyagból készült profilmagnak köszönheti kivá-
ló stabilitását. Ez jelentős pluszt jelent a kényelem 
terén: a három körkörös tömítési síkból álló, újdon-

Hosszú élettartamú, értékálló és könnyen 
tisztítható
Használja ki az időt olyan kellemesen, ahogyan csak 
lehet. Ennek érdekében a GENEO® ablakprofilok a 
legnagyobb körültekintéssel, csak kiváló minőségű 
anyagokból készülnek. Bármilyen időjárásnak ellen-
állnak, és karbantartásuk is nagyon egyszerű. 
A GENEO® profilok nemes hatású, sima felülete ke-
vésbé hajlamos a szennyeződésre, és különösen 
könnyen tisztítható. Ezért aztán az ablakok tartósak 
és értékállóak.

A kiváló minőségű REHAU felület kényel-

mesen tisztítható.

ságnak számító tömítési koncepciónak köszönhető-
en a GENEO® profilokból készült ablakok működtető 
ereje optimális, így jelentősen csökken a nyitáshoz 
és a záráshoz szükséges erő. A GENEO® profilokból 
készült ablakok a legapróbb részletekig átgondoltak.
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miNőségi előNyök részleteseN
betekiNtés a techNikába

4

1 Középtömítés
A GENEO® ablakprofil három körkörös 
tömítési síkja a legjobb szigetelési tulaj-
donságokról gondoskodik. A rendkívül 
rugalmas, tartós terhelésnek is ellenál-
ló tömítőanyag a hosszú élettartam ga-
ranciája.

A hőszigetelés optimalizálása
A GENEO® funkciós kamrái különböző 
célokra használhatók.  
A GENEO® MD plus esetén például a hő-
szigetelő tulajdonságokat optimalizálják a 
hőszigetelést javító thermo modulokkal. 

3

RAU-FIPRO® profilmag
A csúcstechnológiájú RAU-FIPRO® pro-
filmag biztosítja a GENEO® ablakprofil-
rendszer maximális stabilitását.

Síkeltolásos szárny

A tulajdonságok áttekintése: 
GENEO® ablakprofil-rendszer

Beépítési mélység: 86 mm / 6 kamrás rendszer

Hőszigetelés: Uf 0,85 W/m2K értékig (MD plus)*

Hanggátlás, hanggátlási osztály (VDI 2719): SSK 5**-ig
(Üveg 50 dB = Rw,P 47 dB)

Betöréssel szembeni ellenállóság: WK 3-ig
WK 2 (acél nélkül) szabvány**

Felület: kiváló minőségű, sima, zárt és 
könnyen tisztítható

** optimális hőszigeteléssel

A legjobb formában
A GENEO® sokfajta építészeti megoldás-
hoz áll rendelkezésre a megfelelő formá-
ban és kivitelben. Így például a GENEO® 
profilokból készült ablakokkal egyedi 
hangulat alakítható ki, amely összessé-
gében harmonikusan illeszkedik az építé-
szeti kialakításhoz.

2

-  ideális az alacsony energiafelhaszná-
lású épületekhez és  az energiatudatos 
épületfelújításokhoz

-  a passzívházakhoz
-  igényes lakásokhoz

* Uf = profil hőszigetelési értéke
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5 Karcsú kialakítás
A profilszerkezet elegáns, karcsú lát-
ványról gondoskodik (115 mm) nagyobb 
méretű elemeknél is. A REHAU innovatív 
ragasztástechnikájával egybekötve akár 
emeletmagasságú ablakok is a megkí-
vánt stabilitással kivitelezhetők.

1

1

1

2

5
3

3

4
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Tervezés haTárok nélkül
TökéleTes sTílus minden köveTelményhez



23

Karcsú kialakítású profilok a 
legkorszerűbb formákhoz
A korszerű építészetben fontos 
szerepet játszanak a nagyvonalú 
üvegfelületek és ívek. 
A GENEO® profilok különösen al-
kalmasak elegáns, keskeny látszó 
szélességű ablakok előállításá-
ra. Optimális előfeltételek kreatív 
új épületekhez vagy régi épületek 
stílusos, energetikai felújításához.

A formák és színek  
egyénisége
Aki kedveli a szokatlan formákat 
és a szép színeket, jól dönt, ha a 
GENEO® profilokból készült abla-
kokat választja.
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FormaTervezés
kreaTív szabadság az épíTészeTben

Nyitott a kreatív ötletekre
A RAU-FIPRO® kiváló tulajdonságokkal büszkélkedik 
 a formázhatóság terén. Így most először lehet abla-
kokat előállítani ívelt elemekből, anyagában mereví-
tett profilokkal.

Engedje szabadjára a kreativitását és vágyait.
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Színek
egyedi, mint az ön elképzeléSei
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Színek igény szerint 
A GENEO® profilok kaphatók fóliakasírozott (fau-
tánzat, egységes színek) vagy lakkozott kivitelben. 
Mindkét változat időjárásálló, ellenáll a környezeti 
hatásoknak, nagyon színtartó és könnyen ápolható.

Lakkozás
150 RAL árnyalat közül választhatja ki a kívánt színt 
a GENEO® profilhoz. 

Fóliakasírozás
A fóliakasírozás egységes színekkel, fautánzattal, 
dombormintás vagy sima felülettel áll rendelkezésre.



28

teSztek éS méréSek
Az egyedülálló tulAjdonságok A legjobb értékekről 
gondoSkodnak



Jó eredménnyel zárult vizsgálatok
REHAU – vezető szakértelem a polimer-alap-
anyagú, kiforrott minőségű termékek terén. 
A REHAU több mint 60 éve támogatja az egy-
re nagyobb teljesítményt nyújtó alapanyagok 
és termékek fejlesztését. Csak az kerül forga-
lomba, ami a vállalat saját vizsgálóközpont-
ja szerint megfelel a REHAU magas minőségi 
igényeinek, és amit semleges független inté-
zetek is alaposan teszteltek.
Ezek a magas követelmények a GENEO® pro-
filok esetében is következetesen és hiányta-
lanul érvényre jutnak: a termék gond nélkül 
helyt állt a használatra való alkalmasság átfo-
gó vizsgálatain. A GENEO® ablakprofilok mi-
nőségét a rosenheimi (Németország) ift ta-
núsítja.

Csapóeső-állóság
A csapóeső szélsőséges terheléssel jár. Kon-
cepciója és a nagy teljesítményű tömí-
tés elgondolásai itt is tökéletesen kiegészítik 
egymást, a termék pedig kiváló eredmény-

nyel teljesítette a teszteket. A szélsőséges 
hőterheléssel végrehajtott kiegészítő klíma-
vizsgálatok ugyancsak kimagasló eredmény-
nyel zárultak.

Teherbírás szélnyomással szemben
Szélsőséges szélnyomás, valamint váltakozó szí-
vó- és nyomóterhelés esetén a GENEO® statikus 
teherbírása különösen jó. 

Stabilitás tartós igénybevételnél
A GENEO® profilokból készült ablakok tartósak 

– nagy igénybevételnél is. A rosenheimi ift-nél 

egy tartós igénybevételi vizsgálatnál több mint 

10 000-szer nyitottak ki és zártak be egy ablak-

szárnyat. 

Csapóeső-teszt

Vizsgáló berendezés szélnyomáshoz

Ablakvizsgáló állomás tartós igénybevételhez

A REHAU ellenőrzött minőséget kínál: a vál-
lalat rehaui és eltersdorfi fejlesztőközpontja 
és wittmundi gyára egyaránt rendelkezik ISO-
tanúsítással.

Az anyagában merevített profil és a keretes 
szerkezetkialakítás az üveg súlyát is kiválóan 
képes felvenni.
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egyedülálló ablakok geneo® profilokból
VerHetetlenül innoVatíV éS a teljeSítmény terén 
iS felülmúlHatatlan 

A GENEO® a forgalomban lévő legjobb ablakprofil-rendszer. 
Meggyőződésünk, hogy a GENEO® felülmúlhatatlan. Győződjön 
meg róla ön is:

GENEO®

1. Stabilitás

Anyagában merevített profilszerkezet
Maximális torziós szilárdság és stabilitás a statikailag 
átgondolt profilszerkezetnek (a tagolt 
szerkezetkialakításnak) és a csúcstechnológiájú RAU-
FIPRO® alapanyagnak köszönhetően.

Az anyagában merevített profilnak köszönhetően 
stabil sarkok
Stabilitás a sarkokig bezárólag, a hegesztést is bele-
értve, az üvegsúly optimális felvétele.

3. Profilkoncepció

RAU-FIPRO® csúcstechnológiájú szálerősítésű 
kompozit szerkezeti anyag
A szálerősítésű kompozit szerkezeti anyagok már 
hosszú ideje beváltak a repülőgépgyártásban és a 
Forma 1-ben, a rendkívül stabil RAU-FIPRO® profil-
maggal pedig a technológia immár az ablakgyártás-
ban is rendelkezésre áll.

Profilfunkcionalitás
A funkciós kamrák a legkülönfélébb követelmények-
hez használhatók, például kiegészítő hőszigetelő mo-
dulok helyezhetők el bennük.

Tömítési koncepció
Három teljesen körkörös tömítési sík. Rendkívül ru-
galmas, tartós igénybevételnek is ellenálló tömítőa-
nyag a hosszú élettartamért.

4. Energiahatékonyság

A profilok hőszigetelési értékei
MD plus Uf 0,85 W/m2K értékig
MD standard Uf= 1,0 W/m2K

Hőszigetelés/energiahatékonyság
Nincsenek acélmerevítések, így 
nem alakulnak ki hőhidak.

Energiatakarékos ablakok
A passzívház szabványnak is megfelel: 
GENEO® MD plus Uf 0,85 – 0,91 W/m2K értékig 
Üveg Ug= 0,5 W/m2K (műanyag távtartó az üvege-
zésben) Uw 0,72 – 0,73 W/m2K

Rugalmasság és moduláris felépítés
Hőszigetelést javító modulok beépítési lehetősége 
a különféle energiahatékonysági követelmények 
teljesítéséért.

2. Jövőbiztosság

Hőszigetelési szabvány
Az energiatakarékosságról szóló rendelet mai és vár-
ható előírásainak problémamentes teljesítése.

Átfogó alkalmazási lehetőségek
Kiváló minőségű ablakok energetikai 
épületfelújításhoz, korszerűsítéshez és  
jövőbetekintő új épületekhez.

Biztos befektetés
A legmagasabb minőség, a hosszú élettartam és a 
legkorszerűbb anyagok garantálják az ingatlan érté-
kének a hosszú távú megőrzését, és egyúttal a biz-
tos befektetést.

A környezet kímélése
Jelentős energiamegtakarítási potenciál, az energia-
költség csökkentése és az erőforrások kímélése, a 
CO2-kibocsátás optimális csökkentése.

Újrahasznosíthatóság
Átgondolt újrahasznosítási koncepció az egyszerű és 
biztonságos újrahasznosításért.
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5. Minőség

A legkiválóbb alapanyagok a  
hosszú élettartamért
A RAU-FIPRO® alapanyagból készült GENEO® profi-
lok kiváló minőségűek és hosszú élettartamúak, akár 
a legnagyobb igénybevétel mellett is.

Felület
A jól bevált, sima REHAU felületű profilok garantáltan 
kiváló minőségűek és hosszú távon is könnyen ápol-
hatók.

Független vizsgálatok
A használatra való alkalmasságot átfogóan vizsgálta 
a rosenheimi ift:
 – Stabilitás tartós igénybevételnél 
 – Klímaállóság 
 – Váltakozó nyomó-/szívóterhelés
 – Lökésszerű terhelés
 – Szél és csapóeső általi terhelés
 – Biztonságos használat
 – Hanggátlás
 – Betörés elleni biztonság
 – Hőszigetelés
 – Kapcsolódás az épületszerkezethez

6. Kényelem és formatervezés

Kényelmes kezelhetőség
Új fejlesztésű tőmítés-keresztmetszetek az ablakok 
érezhetően könnyebb nyitásához és zárásához.

Hanggátlás
A legjobb hanggátlás – optimális hőszigetelés, bele-
értve a következőket: 
SSK 4 (üveg 40 dB = Rw,P 42 dB) 
SSK 5 (üveg 50 dB = Rw,P 47 dB)

Betörés elleni biztonság
Tesztekkel igazolt WK 2 betörésbiztonsági osztály
kiegészítő acélmerevítések nélkül – optimális hőszi-
geteléssel.
A betöréssel szembeni kimagasló ellenállóság a 
WK 3 osztályig problémamentesen megvalósítható.

Jobb döntést nem is hozhatna!

Hasonlítsa össze az árat és a teljesítményt.  
A GENEO® profilokból készült ablakokat fogja választani.
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geneo® ablakprofilokból kéSzült ablakok
otthonA jövője

Számunkra fontos a szakmai hozzáértés
A REHAU csak tapasztalt ablakgyártó üzemekkel működik együtt. Az 
építtetők képzett munkatársak szakmai tanácsait vehetik igénybe, akik 
akár új épület építésekor, akár felújításkor, bármely kérdésben segít-
séget nyújtanak – a kialakítástól kezdődően a hő- és hangszigetelé-
sen keresztül egészen a betöréssel szembeni biztonságig. Az ablako-
kat az Ön elképzelései alapján készítik el, szállítják és szerelik be.

A tapasztalat a minőség alapja
A REHAU immár több mint öt évtizede fejleszti és gyártja profilrend-
szereit ablakokhoz, függönyfalakhoz és ajtókhoz, illetve redőnyrend-
szereit. Munkájára az innovatív gondolkodásmód, a gyakorlatiasság és 
a hagyományosan magas minőségi igények jellemzők. 
 
A REHAU szakértői felhasználják az épületgépészetben és a mélyépí-
tésben szerzett értékes tapasztalatokat is, mely területeken a világ-
szerte jelenlévő vállalat ugyancsak sikeresen tevékenykedik. 

Ezeknek az együttműködési formáknak, továbbá az ablakgyártó üze-
mekkel létesített szoros partnerkapcsolatoknak, valamint a REHAU 
Akadémia tanfolyamain képzett számos munkatársnak köszönhetően 
a REHAU az ablak-, a függönyfal-, az ajtóprofil- és a redőnyrendszerek 
vezető gyártójává vált. 

REHAU Kft.  2051 Biatorbágy,  Rozália park 9.  Pf. 160 
Tel : +36 23 530 700 
Fax: +36 23 530 707 
E-mail: budapest@rehau.com
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