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O DECIZIE BUN~ –
SISTEMUL INOVATOR DE RULOURI EXTERIOARE REHAU               
COMFORT-DESIGN PLUS
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Sistemul inovator de rulouri exterioare REHAU Comfort-Design Plus este ideal pentru construirea unei 
cl`diri noi sau renovarea unui imobil mai vechi. Dumneavoastr` profita]i de numeroase avantaje care trans-
form` acest sistem într-o investi]ie util` [i durabil`. 

Opta]i pentru sistemul de rulouri exterioare REHAU Comfort-Design Plus (cu caset` la partea superioar`). În 
acest caz caseta ruloului formeaz` un singur element cu fereastra. Rezultatul este o structur` armonioas` [i 
în acela[i timp o modalitate optim` de a eviden]ia designul imobilului respectiv.
Sistemul modern de rulouri exterioare REHAU Comfort-Design Plus este solu]ia complet`, ideal` deoarece 
sunt incluse toate elementele rulourilor. Trebuie s` lua]i leg`tura cu o singur` persoan` de contact [i nu este 
necesar s` apela]i la speciali[ti diferi]i pentru montarea ruloului [i a ferestrei.
 

Sistemul îndepline[te cerin]ele în materie de termoizolare impuse de legisla]ia din domeniu (DIN 4108-2) [i 
este compatibil cu sistemele de ferestre existente pe pia]`, indiferent dac` sunt executate din material plastic, 
lemn sau aluminiu. 

Sistemul de rulouri exterioare cu un plus 

de valoare – REHAU Comfort Design Plus 

– este întotdeauna alegerea optim`.

V` sunt oferite numeroase avantaje:
- Palet` cromatic` extins`
- Numeroase posibilit`]i de design [i construire a 

ferestrelor 
- Grad ridicat de termoizolare
- Protec]ie antiefrac]ie inclus`
- Izolare fonic` pân` la clasa de protec]ie 4
- Nu permite privirile indiscrete [i protejeaz` fa]` 

de ac]iunea razelor solare 

- Plas` contra insectelor, montabil` op]ional  
-  Manevrabilitate u[oar` prin diferite sisteme de 

ac]ionare (ac]ionare prin panglic`, manivel` sau 
electric`)

-  Rezisten]` la intemperii [i durabilitate
- Grad sporit de confort al locuin]ei
- Contribuie la cre[terea valorii imobilului
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Imobil vechi: Imobil vechi:  Imobil nou: 
Dimensiune caset`: 155 mm Dimensiune caset`: 195 mm Dimensiune caset`: 245 mm

În`l]ime element: pân` la 1,5 m

Numeroase op]iuni constructive
Indiferent dac` dori]i s` renova]i sau s` construi]i un imobil nou, REHAU Comfort-Design Plus v` ofer` 
numeroase posibilit`]i constructive. Cele dou` dimensiuni ale casetelor rulourilor, de 155 mm [i 195 mm, 
sunt ideale pentru renovarea cl`dirilor vechi datorit` modalit`]ii compacte de execu]ie, în timp ce caseta cu 
dimensiunea de 245 mm [i un volum mare de rulare este ideal` pentru elemente mai înalte de ferestre [i u[i, 
în special în cazul construc]iilor noi.

În`l]ime element: pân` la 2,7 m În`l]ime element: pân` la 2,7 m
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SISTEMUL INOVATOR DE RULOURI EXTERIOARE  –
CU DETALII BINE GÂNDITE {I UN ASPECT PL~CUT

Strat termoizolant fixat în elementul principal pentru o termoizolare 

mai bun`

{inele de ghidaj al rulourilor confer` siguran]`, stabilitate [i silen-

]iozitate la manevrarea sistemului -  zgomotele nepl`cute sunt în 

acest fel eliminate

Arm`tur` din o]el pentru o stabilitate mai mare [i mai durabil`

Folie special` pentru o izolare fonic` optim`

Numeroase variante cromatice pentru un aspect elegant

Sistemul de fixare a  plasei de protec]ie împotriva insectelor inclus 

în elementul principal contribuie, împreun` cu profilele oblice 

inferioare, la scurgerea optim` a apei. În acest fel, ruloul poate fi 

manevrat f`r` probleme [i atunci când este ud, f`r` a l`sa urme de 

umiditate în interiorul casetei

Gur` de vizitare interioar`, integrat` standard pentru construc]iile 

noi [i vechi, de la dimensiuni ale casetei de 245 mm, fiind posibil` 

[i executarea în mod op]ional a unei guri de vizitare orientat` spre 

partea de jos

Plasa op]ional` de protec]ie împotriva insectelor împiedic` 

p`trunderea ]ân]arilor, a mu[telor etc. În acela[i timp, sistemul 

este echipat cu un mâner confortabil care asigur` o manevrabi-

litate simpl`



RELAXARE {I SIGURAN}~  –
AMBIAN}A OPTIM~ PENTRU A V~ SIM}I BINE
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Sistemul de rulouri exterioare REHAU Comfort-Design Plus este cu adev`rat polivalent
Pe lâng` protec]ia oferit` fa]` de razele soarelui sau a privirilor indiscrete, sistemul de rulouri asigur` [i o 
termoizolare optim`, împiedicând p`trunderea zgomotelor str`zii [i a celor exterioare. Ve]i aprecia în scurt 
timp caracteristicile sale de izolare fonic`. Un alt criteriu important datorit` c`ruia merit` s` opta]i pentru 
sistemul de rulouri exterioare REHAU Comfort-Design Plus este faptul c` în zilele c`lduroase de var` v` pro-
tejeaz` de c`ldura [i ac]iunea puternic` a razelor solare. Rulourile în pozi]ie coborât` contribuie la men]ine-
rea unei temperaturi optime în interiorul locuin]ei. Seara, ruloul închis garanteaz` o atmosfer` confortabil`. 

De ce s` mai ezita]i? Opta]i pentru sistemul inovator de rulouri exterioare REHAU Comfort-Design Plus [i 
profita]i, indiferent dac` este var` sau iarn`, de numeroase avantaje.



Termoizolare
Rulourile în pozi]ie coborât` au efect termoizolant 
datorit` stratului de aer care se formeaz` între rulou 
[i fereastr`. Un grad suplimentar de izolare termic` 
este asigurat de elementul termoizolant integrat în 
caset`. Conform unui studiu realizat de Institutul 
Fraunhofer, exist` posibilitatea de a diminua pierde-
rile de energie termic` cu pân` la 25 %.
REHAU Comfort-Design Plus îndepline[te cele mai 
noi cerin]e în materie de termoizolare ce au la baz` 
normele exigente de calcul impuse de standardul 
DIN 4108-2, reduce costurile pentru înc`lzire [i 
energie [i protejeaz` mediul înconjur`tor. 

Protec]ie antiefrac]ie
În aceast` perioad`, în care num`rul efrac]iilor din 
mediul urban [i rural este în continu` cre[tere, este 
foarte important s` v` sim]i]i în siguran]` în pro-
pria locuin]`. Este dovedit faptul c` rulourile aflate 
în pozi]ie coborât` ofer` o protec]ie sporit` fa]` de 
intrarea prin efrac]ie, reprezentând o piedic` supli-
mentar` în calea infractorilor.
Sistemul de siguran]` împotriva ridic`rii ruloului, 
integrat în caset`, îngreuneaz` manevrarea, astfel încât 
oaspe]ii nepofti]i nu au cum s` p`trund` în interior. 
 
Izolare fonic`, protec]ie împotriva razelor 
solare [i a privirilor indiscrete
Utilizarea optim` a foliei pentru ferestre garanteaz` o 
protec]ie [i mai eficient` împotriva zgomotelor exteri-
oare sup`r`toare; este posibil` o izolare fonic` pân` la 
nivelul clasei de protec]ie 4. REHAU Comfort-Design 
Plus asigur`, de asemenea, un nivel ridicat de protec]ie 
fa]` de ac]iunea nedorit` a razelor solare [i de înc`lzirea 
înc`perilor. Ruloul poate fi reglat în func]ie de necesi-
t`]i, ceea ce ajut` la protejarea mobilierului [i a parche-
tului împotriva unei eventuale decolor`ri, asigurându-v` 
în plus posibilitatea de a viziona nestingheri]i programele 
tv sau de a lucra la calculator. Deoarece nu permite privi-
rilor indiscrete s` p`trund` în interior, REHAU Comfort-
Design Plus creeaz` o ambian]` interioar` pl`cut`.
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Folie dur`

Structur` izoterm`

Sistem de siguran]` împotriva 

ridic`rii ruloului
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}ÂN}ARII NU AU NICIO {ANS~  – 
DATORIT~ PLASEI INTEGRATE ÎMPOTRIVA INSECTELOR
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Avantaje:
- Poate fi reglat` individual pe în`l]ime
-  Permite p`trunderea luminii
-  Este rezistent` la intemperii
-  Poate fi utilizat` atât la construc]iile vechi, cât [i  
 la cele noi
-  Poate fi înlocuit` u[or

{inele de ghidaj [i profilul de încheiere sunt echi-
pate cu garnituri speciale tip perie, care etan[eaz` 
suplimentar fereastra. În acela[i timp, aceste gar-
nituri permit o ghidare sigur` a rul`rii pe [ine. 
Mânerul confortabil asigur` o manevrabilitate 
simpl`. 

Plasa contra insectelor este u[or manevra-

bil` [i confortabil`.

Gradul ridicat de func]ionalitate [i manevrabilitatea optim` sunt principalele atribute 
Plasa op]ional` împotriva insectelor este disponibil` atât cu dimensiunea casetei de 195 mm, pentru cl`diri 
vechi, cât [i cu dimensiunea casetei de 245 mm, pentru construc]ii noi. Pentru dimensiunea casetei de    
245 mm exist` posibilitatea de a oferi solu]ii speciale. Plasa op]ional` împotriva insectelor este integrat` în 
caset`, fiind astfel protejat`, iar atunci când este necesar poate fi oricând înlocuit`. Este recomandat` mai 
ales pentru buc`t`rie, camera copilului [i dormitor. 

Ruloul are o textur` fin`, fiind o ]es`tur` din 

fibr` de sticl` – denumit` [i voal. Se caracte-

rizeaz` printr-o permeabilitate special` pen-

tru lumin` [i rezisten]` la intemperii.



INOVATIV, FUNC}IONAL {I CONFORTABIL
SISTEMUL DE RULOURI EXTERIOARE REHAU COMFORT-DESIGN PLUS ESTE 
ÎNTOTDEAUNA O ALEGERE POTRIVIT~
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Profilele pentru rulouri – scutul modern pentru protec]ia casei dumneavoastr`
Profita]i de profilele inovatoare de rulouri, dotate cu un sistem genial de micro-perfora]ii care combin` pro-
tec]ia împotriva luminii [i a privirilor indiscrete cu protec]ia împotriva insectelor. Datorit` capacit`]ii de fil-
trare a luminii, sistemul de micro-perfora]ii asigur` o circula]ie optim` a aerului [i un sentiment pl`cut de 
confort. Designul modern, cu stria]ii ornamentale, accentueaz` aspectul pl`cut al oric`rui spa]iu de locuit. 
De asemenea, profilele de rulouri exterioare REHAU ofer` o izola]ie termic` integrat`, precum [i protec]ie 
împotriva razelor solare, a zgomotului [i a intemperiilor.

Sistem de micro-perfora]ii pentru o protec]ie suplimentar` fa]` de 

p`trunderea insectelor

Rulourile sunt disponibile cu lamele de l`]ime minim` (37 mm) [i maxim` (52 [i 55 mm). Lamelele cu 
l`]imi maxime sunt recomandate în special pentru construc]iile noi. Calitatea înalt` a suprafe]elor jaluzelelor 
este înc` o dovad` în acest sens.

Profilele lamele pot fi livrate în culorile standard alb, bej, gri deschis [i gri închis:

Alte culori speciale sunt disponibile la 

cerere.

Lamele cu l`]imi minime [i maxime

Alb

Bej

Gri deschis

Gri \nchis
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CA{ERATE SAU COLORATE  –   
ESTE POSIBIL TOT CE DORI}I

Datorit` ofertei complexe de suprafe]e speciale orice dorin]` poate deveni realitate 
Pentru a îndeplini [i cele mai deosebite dorin]e [i solicit`ri, REHAU ofer` casetele rulourilor într-o gam` 
variat` de culori. Dumneavoastr` pute]i opta pentru culoarea potrivit` în func]ie de gust [i de designul inte-
rior.

Dac` alege]i una din vopselele disponibile v` stau la dispozi]ie peste 150 de culori RAL.
Avantajele constau în între]inerea foarte u[oar` [i str`lucirea m`t`soas`, mat` a acestor suprafe]e.
În cazul foliilor ca[erate ave]i la dispozi]ie diferite decoruri imita]ie lemn [i culori uni. Datorit` ca[er`rii spe-
ciale ve]i beneficia de un design de o calitate deosebit`. 



CONFORT SPORIT AL MANEVR~RII –  
OP}IUNEA V~ APAR}INE
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REHAU Comfort-Design Plus asigur` un confort ridicat al manevr`rii
Pentru deschiderea [i închiderea rulourilor ave]i la dispozi]ie trei variante de ac]ionare:

- Ac]ionare pe baz` de panglic`
-  Ac]ionare prin manivel`
-  Ac]ionare electric`

Indiferent de varianta aleas` ve]i beneficia de o manevrare simpl` a sistemului.

Ferestrele  REHAU Comfort-Design Plus 

asigur` un grad ridicat de confort al 

manevr`rii. 

Pentru deschiderea [i închiderea rulou-

rilor ave]i la dispozi]ie trei variante de              

ac]ionare.

Mod de ac]ionare: prin panglic` Mod de ac]ionare: prin manivel`

Mod de ac]ionare: electric
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MONTAJ
RAPID, SIMPLU {I COMPETENT
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Speciali[tii no[tri v` pot asista înc` din faza de proiectare a sistemelor de rulouri exterioare REHAU Comfort-
Design Plus. În cazul în care ave]i întreb`ri suplimentare sau v` confrunta]i cu diverse probleme, ve]i bene-
ficia de asisten]` competent` [i un montaj corespunz`tor, speciali[tii instrui]i de REHAU garantând servicii 
profesionale [i competente, dar [i un service de înalt` calitate.

Centre de comercializare autorizate

REHAU se implic` activ în acordarea de asisten]` 
[i sprijin activ partenerilor de pe pia]`. Atât 
lucr`torii, cât [i personalul de specialitate parti-
cip` permanent la cursuri de formare prin care sunt 
instrui]i în leg`tur` cu modul corespunz`tor de 
utilizare a sistemelor de rulouri exterioare REHAU 
Comfort-Design Plus [i unde ob]in informa]ii supli-

mentare cu privire la cele mai bune metode [i teh-
nici de montare. Pe lâng` organizarea periodic` a 
unor cursuri de instruire, REHAU sprijin` speciali[tii 
în sisteme de rulouri exterioare Comfort-Design 
Plus cu informa]ii tehnice, astfel încât ace[tia s` fie 
în permanen]` instrui]i în leg`tur` cu cele mai noi 
inova]ii tehnice.

De ce s` mai sta]i pe gânduri?
Un lucru este cert: dac` ave]i nevoie de sisteme de rulouri – atunci REHAU Comfort-Design Plus este solu-
]ia ideal`. Afla]i mai multe informa]ii de la specialistul nostru local. Acesta v` va oferi consultan]` compe-
tent`.



Ne baz`m pe competen]`
REHAU colaboreaz` cu întreprinderi calificate de specialitate în dome-
niul ferestrelor, ai c`ror angaja]i au fost instrui]i în cadrul ACADEMIEI
REHAU. Aici sunte]i pe mâini bune [i sunte]i consilia]i de speciali[ti:
la construirea unei case noi precum [i în cazul renov`rii – de la forma
individual`, termoizola]ie [i fonoizola]ie [i pân` la protec]ia antiefrac-
]ie. Ferestrele Dumneavoastr` vor fi executate, livrate [i montate
conform dorin]elor Dumneavoastr`. Chiar [i dup` montare, firma v`
consiliaz` cu pl`cere mai departe.

© REHAU 933701       10.2007

REHAU COMFORT-DESIGN PLUS
O ALEGERE BUN~

Experien]a aduce calitate
De peste patru decenii REHAU dezvolt` [i produce sisteme de profile
pentru ferestre, fa]ade [i u[i. Gândim inovator, înv`]`m din practic` [i
îndeplinim exigen]ele tradi]ionale de calitate. Exper]ii no[tri folosesc
cuno[tin]e importante din domeniul tehnologiei cl`dirilor [i a construc-
]iilor subterane [i supraterane, sectoare în care au asigurat succesul
companiei o lung` perioad` de timp. Aceste sinergii [i parteneriatul
strâns cu firmele din domeniul ferestrelor [i cu numero[ii angaja]i
instrui]i la ACADEMIA REHAU recomand` REHAU drept unul dintre lide-
rii produc`torilor de sistemele de profi le pentru ferestre, fa]ade [i u[i.

REHAU POLYMER SRL
Biroul de Vânz`ri Cluj-Napoca
Str. Libert`]ii nr. 17
407035 Apahida, jud. Cluj
Tel: (004) 0264 415 211
Fax: (004) 0264 415 213
e-mail: clujnapoca@rehau.com

REHAU POLYMER SRL     
Biroul de Vânz`ri Bac`u
Str. Izvoare nr. 52
600170 Bac`u, jud. Bac`u
Tel: (004) 0234 512 066
Fax: (004) 0234 516 382
e-mail: bacau@rehau.com

REHAU POLYMER SRL
Biroul de Vânz`ri Bucure[ti
{oseaua de Centur` nr. 14-16
077180 Tunari, jud. Ilfov
Tel: (004) 021 266 51 80
Fax: (004) 021 266 51 81
e-mail: bucuresti@rehau.com

Ed
ita

re
: 
VA

N
EM

O
N

D
E 

•
 T

el
: 
0
2
1
-3

3
1
.0

2
.0

0

REHAU POLYMER SRL

Biroul de Vânz`ri Cluj-Napoca

Str. Libert`]ii nr. 17

407035 Apahida, jud. Cluj

Tel: (004) 0264 415 211

Fax: (004) 0264 415 213

e-mail: clujnapoca@rehau.com

REHAU POLYMER SRL     

Biroul de Vânz`ri Bac`u

Str. {tefan cel Mare nr. 2

600356 Bac`u, jud. Bac`u

Tel: (004) 0234 512 066

Fax: (004) 0234 516 382

e-mail: bacau@rehau.com

REHAU POLYMER SRL

Biroul de Vânz`ri Bucure[ti

{oseaua de Centur` nr. 14-16

077180 Tunari, jud. Ilfov

Tel: (004) 021 266 51 80

Fax: (004) 021 266 51 81

e-mail: bucuresti@rehau.com

REHAU POLYMER SRL

Biroul de Vânz`ri Cluj-Napoca

Str. Libert`]ii nr. 17

407035 Apahida, jud. Cluj

Tel: (004) 0264 415 211

Fax: (004) 0264 415 213

e-mail: clujnapoca@rehau.com

REHAU POLYMER SRL     

Biroul de Vânz`ri Bac`u

Str. {tefan cel Mare nr. 2

600356 Bac`u, jud. Bac`u

Tel: (004) 0234 512 066

Fax: (004) 0234 516 382

e-mail: bacau@rehau.com

REHAU POLYMER SRL

Biroul de Vânz`ri Bucure[ti

{oseaua de Centur` nr. 14-16

077180 Tunari, jud. Ilfov

Tel: (004) 021 266 51 80

Fax: (004) 021 266 51 81

e-mail: bucuresti@rehau.com




