
BRILLANT-DESIGN 
Okna stworzone dla Ciebie



MAREK. 
GRA NA PERKUSJI
I NA SKRZYPCACH.  
NIE ZNOSI 
ULICZNEGO HAŁASU. 

Odpręż się. Możesz to zrobić, kiedy tylko zechcesz. Dzięki oknom 
Brillant-Design wyeliminujesz uciążliwe hałasy. Będziesz mieszkać  
i pracować w komfortowej ciszy.

OCHRONA PRZED HAŁASEM
Dostosowana do Twoich potrzeb

Źródło: tabela techniczna HUG Industrietechnik. Podstawa obliczeń: zwiekszenie hałasu o 10 dB  
= podwojenie subiektywnie odczuwanej głośności (LfU - Bawarski Urząd ds. Środowiska). 
Izolacyjność akustyczna Rw = 45 dB.

45 dB mniej 
hałasu
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22-krotna redukcja hałasu
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3Aż do    
klasy odporności  

zwiększona ochrona 
w przypadku użycia 
prostych narzędzi

zwiększona ochrona  
w przypadku użycia 
ciężkich narzędzi

Z oknami Brillant-Design możesz czuć się bezpiecznie. W zależności od Twoich 
potrzeb są one dostępne w różnych klasach odporności na włamanie. Dzięki nim  
nie musisz już martwić się o bezpieczeństwo – zarówno w domu, jak i podczas 
podróży. I możesz spodziewać się tylko takich odwiedzin, których sobie naprawdę 
życzysz.

OCHRONA PRZED WŁAMANIEM
Skrojona na Twoją miarę

BEATA. 
ZNA SIĘ NA SZTUCE.
DBA O DOBRY STYL
I BEZPIECZEŃSTWO.

 bez zabezpieczeń = 
 szybkie podważenie  
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klasa odporności  
na włamanie RC 1 

klasa odporności  
na włamanie RC 2 / RC 2 N

klasa odporności  
na włamanie RC 3
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Dzięki palecie barw KALEIDO COLOR*  
możesz wybierać spośrod niezliczonych 
pomysłów na aranżację Twojego mieszkania. 
Niezależnie, czy zdecydujesz się na profile 
okleinowane, lakierowane czy z barwną 
nakładką aluminiową – modne kolory  
zapraszają do kreatywnego projektowania.  
Do wyboru masz powierzchnie gładkie  
oraz fakturowane, o powierzchni matowej  
lub błyszczącej.

* kalejdoskop barw KALEIDO COLOR to okleiny KALEIDO FOIL,  
lakiery KALEIDO PAINT oraz nakładki aluminiowe KALEIDO COVER

KOLORY
Wybierz Twoje ulubione

KASIA.  
WIE, CZEGO 
PRAGNIE. 
NAJLEPIEJ DUŻO 
CZERWIENI.

Ponad 

220
kolorów
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EWA.  
DBA O FORMĘ.  

LUBI NIEZALEŻNOŚĆ  
I RÓŻNORODNOŚĆ. 

Puść wodze swojej fantazji. Możesz wybierać między różnymi kształtami  
i sposobami otwierania okien.

Trójkątne, owalne lub kwadratowe. Z jednym lub wieloma skrzydłami.  
Ze szczeblinami lub asymetrycznym podziałem szyb. Tylko od Twojej  
wyobraźni zależy, jaki styl wybierzesz dla Twoich wnętrz. Daj się zainspirować.

KSZTAŁTY
Tak różnorodne jak Ty

Niezliczone
kształty
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IZOLACJA TERMICZNA
Dla Twojego komfortu 

ZBYSZEK. 
NA ZEWNĄTRZ 
ZAWSZE COOL. 

ALE WEWNĄTRZ 
WOLI PRZYJEMNE 

CIEPŁO.

Poczuj przytulne ciepło. Okna z profili Brillant-Design 
zapewniają komfortowy klimat w mieszkaniu – nawet 
wtedy, gdy za oknem szaleje burza lub pada śnieg.  
Stworzone dla Twojego komfortu. Każdego dnia.
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Parametry techniczne
Współczynnik przenikania  
ciepła profili

Uf  do 1,3 W/m2K

Głębokość profili 70 mm
Odporność na włamanie do klasy RC 3
Izolacyjność akustyczna R   (C; Ctr) = 45 (-1; -2) dB
Odporność na obciążenie wiatrem do klasy B5 wg PN-EN 12210
Wodoszczelność do klasy 9A wg PN-EN 12208
Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
Powierzchnia profili trwała, gładka, odporna na czynniki 

atmosferyczne, łatwa w czyszczeniu

Powierzchnia wykonana 
w technologii HDF 
posiada nieporównywal-
ny blask i jest łatwa  
w czyszczeniu

Optymalna izolacja termiczna 
dla wysokiego komfortu 
mieszkania  
UW do 1,3 W/m²K

Dwie płaszczyzny 
uszczelnienia na 
całym obwodzie

Grubość pakietu oszklenia  
do 41 mm

Głębokość profili 70 mm, idealna 
do termomodernizacji budynków

Wąki profil, harmonijny 
design i trzy warianty  
skrzydła

Tradycyjna powierzchnia ramy okna

Powierzchnia ramy okna wykonana  
w technologii HDF - High-Definition-Finishing

HDF
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© REHAU Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 1 A 

62-081 Przeźmierowo

Należy przestrzegać odpowiednich  
informacji  technicznych o produkcie, 

 dostępnych na stronie  
www.rehau.com/ti. 

Zastrzegamy sobie prawo  
do zmian technicznych.

799734PL   12.2017

Twoje nowe okna BRILLANT-DESIGN

Zalety w skrócie:

-  szeroki wybór kolorów i kształtów

- doskonała ochrona przed włamaniem

-  znakomita izolacja akustyczna i termiczna

Zainteresowały Cię okna Brillant-Design? Chętnie doradzimy!


