Nu
met de nieuwe
designlijn
BLOX

CHARACTER-DESIGN
Precies mijn kozijn

PRECIES MIJN KWALITEIT
Character-Design BLOX
Met Character-Design brengt u uw eigen licht-, warmte- en
woongevoel in uw huis. Dankzij het variabel opgebouwde systeem
geeft u uw woning eenvoudig vorm geheel naar uw eigen persoonlijke
smaak.

Stijlvolle elegantie
Ontwikkelt voor de speciﬁeke
Nederlandse kozijnstijl:
Hoge raamdiepte en een
buitenverstek in een hoek van 45°
– de klassieke ramen en deuren
van de serie Character-Design
passen perfect bij uw persoonlijke
stijl en smaak..

BLOX: Klassieke houtoptiek
Ontwikkelt voor uw eisen: De serie
Character-Design BLOX overtuigt
door zijn klassieke 90° houtlook
verbinding en zorgt voor echt
houtoptiek.

HOUTOPTIEK
+
VOORDELEN
VAN KUNSTSTOF

“LAWAAI? “UITGESLOTEN.“
Voor liefhebbers van rust en schone slapers
Meer isolatie

80 %
Zonder beveiliging
Snel open

U opent uw raam en het geluid
van het bonte leven buiten komt
uw huis binnen. Waarom ook
niet? In een handomdraai keert
de stilte en rust weer terug - als
u het raam weer sluit.

Inbraakwerendheidsklasse 1

Inbraakwerendheidsklasse SKG 2

Eenvoudige beveiliging

Verbeterde beveiliging,
bestand tegen eenvoudig
gereedschap

Ontspanning
Onderzoek toont aan; door regelmatige blootstelling aan
verkeerslawaai is er een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Vertrouw daarom op de geluidsbescherming van Character-Design.
In combinatie met het juiste glas is een geluidsreductie met een
factor 22 haalbaar.

Geluidsreductie tot een factor 22

Bron: Techniektabel HUG Industrietechnik Basis van de berekening: Verhoging van het geluid met 10 dB =
verdubbeling van de subjectief ervaren geluidssterkte (LfU). Geluidsbescherming Rw,P = 45 dB..

“IK HOU VAN EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID“
Voor spaarders en langetermijndenkers
Een gevoel voor warmte
Dankzij de uitstekende eigenschappen voor warmte-isolatie daalt het
energieverbruik direct vanaf de eerste dag. Uw afrekening
verwarmingskosten en toekomstige energieprijsstijgingen kunt u
ontspannen tegemoet zien.

Invloed van het raam op het energieverbruik
Bij ramen uit de jaren 80
met ongecoat isolatieglass

Bij de inbouw van
Character-Designn

1.720

860

m³ aardgas
per jaar

m³ aardgas
per jaar

* In vergelijking met houten ramen en deuren uit de jaren 80. Basisberekening: Raamoppervlak van 25
m², houten ramen met Uf = 2,77 W/m²K, standaard ramen met Uf = 1,36 W/m²K; Character-Design met
Uf = 1,34 W/m²K; Bron: www.energiesite.nll

Onderhoudsarm
Door een grover oppervlak kan het
vuil zich gemakkelijker in de groeven
vastzetten en is het moeilijk te
verwijderen.

WEER
BESTENDIG
&
VORMVAST

De High Deﬁnition Finishingtechnologie resulteert in duidelijk
gladdere oppervlakken waarop vuil weinig
grip heeft.

HDF
FORMEL
Traditionele raamoppervlakken

PRECIES MIJN STIJL

Voor ontwerpers en unieke denkers
Vrijheid in vormgeven
Of het nu groot, rond of rechthoekig is - voor draaien, vallen of
kiepen: Character-Design is net zo uniek als u en past zich aan uw
leven en wensen aan. Geef vorm aan uw wereld, zoals u het wilt.

Veelvoud aan kleur
Monumentblauwe houtoptiek buiten,
effen crème kleuren binnen: één
raam - vele mogelijkheden. Voor welke
kleur of combinatie u ook kiest, deze
vrolijkheid aan kleuren blijft langdurig
bij u.

PRECIES
MIJN
KLEUREN

Het totale kleurassortiment vind u op www.rehau.nl/ramen

PRECIES
MIJN
KOZIJN

Mijn voordelen – altijd in het zicht
Houtoptiek gecombineerd met de
voordelen van kunststof ramen en deuren
Maximale keuze aan designmogelijkheden:
talrijke vormen en kleuren
Weer- en vormbestendig
Onderhoudsarm
Hoge inbraak- en geluidsbescherming
Tot 50% meer warmte-isolatie
Milieuvriendelijke materialen,
volledig recyclebaar

Bent u geïnteresseerd in Character-Design? Wij geven u graag advies!
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