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Astfel, camerele dumneavoastra nu vor fi doar mai luminoase şi mai 
primitoare, ci vă veţi bucura şi de un coeficient termic mai ridicat 
datorită factorului solar al suprafeţelor vitrate mai mari. 

Avantajele dumneavoastra per ansamblu:
Izolarea termică: Reduceţi substanţial consumul de energie şi 
economisiţi bani – în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an.

Protecţie împotriva zgomotului: Veniţi acasă şi bucuraţi-vă de 
linişte. Datorită ferestrelor realizate cu ECOSOL-Design, lăsaţi 
zgomotul străzii afară. 

Lumină şi design: Profilele înguste şi albe vă oferă lumină maximă. 
Proporţie mare a suprafeţei vitrate pentru un  factor solar optimizat.

Întreţinerea şi mentenanţa: Datorită suprafetei de calitate ridicată 
ale profilelor , îndepărtaţi impurităţile rapid şi simplu cu mijloace de 
curăţare convenţionale. Pentru întreţinere, ferestrele dumneavoastra 
necesită ocazional câteva picături de ulei pentru partea mecanică şi 
puţin silicon pentru  garniturile de etansare. 
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Căutaţi ferestre pentru noua dumneavoastra construcţie sau pentru renovare? Doriţi să 
construiţi economic, să faceţi economii de energie şi bani şi totodată să vă bucuraţi de 
mai multă lumină şi căldură în viaţa dumneavoastra? 

Atunci, vă recomandăm ferestrele REHAU cu sistemul de profile ECOSOL-Design. Acestea 
reunesc caracteristicile excepţionale ale produselor cu calitatea şi standardele ridicate de 
prelucrare – iar raportul calitate-preţ este incredibil. Astfel, vă bucuraţi de cel mai ridicat 
confort în locuinţa dumneavoastra 

Design-ul suplu al ferestrei vă oferă mai multă lumină şi căldură. Proporţia suprafeţei 
vitrate poate fi mărită cu până la 13%, în funcţie de dimensiunile ferestrei.

Date tehnice:

Marca de încredere. Investiţi în calitatea REHAU.
Ferestrele realizate cu ECOSOL-Design au toate calităţile la care v-aţi 
aştepta de la un sistem de ferestre modern: Eficienţă energetică, 
protecţie fonică şi uşurinţă în întreţinere, pentru o curăţare optimă. 
Calitatea REHAU este pentru dumneavoastramarca în care puteţi avea 
încredere.

Adâncime constructivă 5 camere 70 mm
Eficienţă energetică Valoare Uw* 0,84 W/m²K
Protecţie împotriva zgomotului Rw până la 45 dB
Clasă de rezistenţă RC (WK) până la clasa 3 

* Valoare Uw = valoarea maximă de izolaţie termică a ferestrei
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