
ΧΡΩΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ STYLETECH – REHAU 

Τα παράθυρα και οι πόρτες διαμορφώνουν σημαντικά την εμφάνιση μιας 

πρόσοψης και δίνουν σε κάθε κτίριο μια μοναδική πινελιά.  

Το KALEIDO COLOR από την REHAU by Styletech σας προσφέρει μια τεράστια 

ποικιλία χρωμάτων και σχεδιαστικών παραλλαγών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν όρια 

στη φαντασία, όσον αφορά στον εξατομικευμένο σχεδιασμό του ακινήτου σας. 

Τα παράθυρα είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο για την είσοδο φωτός στα κτίρια 

και την παροχή αερισμού.  

Τονίζουν, και μερικές φορές πραγματικά δημιουργούν, σχεδιαστικά χαρακτηριστικά 

ενός κτιρίου.  

Εκτός από το χρώμα, καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης του στυλ ενός κτιρίου 

είναι επίσης το σχήμα και το μέγεθος των παραθύρων και των πορτών.  

Τα προφίλ της REHAU σας προσφέρουν επιλογές σχεδίασης, που ίσως δεν 

είχατε σκεφτεί έως σήμερα.  

Με συστήματα κατασκευασμένα από καινοτόμα υλικά (όπως το σύστημα GENEO από 

το υλικό RAU FIPRO), μπορούν επίσης να κατασκευαστούν μεγέθη, τα οποία μέχρι 

τώρα δεν ήταν δυνατό να κατασκευαστούν με τις συμβατικές μεθόδους. 

Οι ιδιοκτήτες σπιτιού που επιλέγουν επιδέξια τα σωστά χρώματα παραθύρων 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον χαρακτήρα και την εξωτερική εμφάνιση του 

σπιτιού τους.  

Τα παράθυρα PVC από προφίλ Rehau by Styletech, διατίθενται σε μεγάλη 

γκάμα χρωμάτων.  

Τα κουφώματα μπορούν να πλαστικοποιηθούν σε μια επιλογή σχεδίων αλουμινίου για 

να ταιριάζουν στις ανάγκες του πελάτη, για παράδειγμα σε όψη φυσικού ξύλου.  

Τα παράθυρα με αυτό το είδος αυθεντικής όψης κόκκων ξύλου είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλα για ρουστίκ ή μεγάλα κτίρια και το σπίτι φαίνεται οικείο και φιλόξενο. 
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Οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν από συνολικά 50-98 διαφορετικά χρώματα και 

διακοσμητικά για το σύστημα Rehau kaleido foil color για τα συστήματα Euro 70, 

Synego, και Geneo.  

Είναι αυτονόητο ότι αυτή η χρωματική παλέτα δεν είναι μόνο για πελάτες που χτίζουν 

ένα νέο σπίτι.  

Τα παράθυρα Styletech είναι επίσης ιδανικά για την ανακαίνιση 

υπαρχόντων, ακόμη και διατηρητέων κτιρίων.  

Με αυτό το ευρύ φάσμα επιλογών, μπορούμε ακόμα να εγγυηθούμε ότι πληρούμε 

όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Η επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας δεν αποκλείει τη χρήση μοντέρνων 

χρωμάτων παραθύρων, προσόψεων σε ρουστίκ στιλ ή τη διατήρηση διατηρητέων 

κτιρίων. 

100% ποιότητα REHAU 

Όλα τα φύλλα και τα βερνίκια αναλύονται προσεκτικά πριν την πρώτη χρήση, 

υποβάλλονται σε μακροχρόνιες δοκιμές και υπόκεινται στα υψηλότερα επίπεδα 

φορτίου.  

Μιλάμε για ποιότητα REHAU, μόνο εάν περάσουν όλες τις εξετάσεις! 

Για εσάς, αυτό σημαίνει, ότι λαμβάνετε ένα προϊόν που πληροί τα υψηλότερα 

βιομηχανικά πρότυπα, σε συνδυασμό με την πλήρη εγγύηση του κατασκευαστή. 
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