
NEOMEJENE PERSPEKTIVE 
Na novo zasnovana okna – z RAU-FIPRO X

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.



Z materialom RAU-FIPRO je REHAU leta 2008 korenito spremenil 
trg oken. Načelo kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni – do 
takrat poznano predvsem iz dirkalnih športov ali letalske industrije – 
je bilo prvič uporabljeno pri oknih in je najboljše lastnosti plastike in 
steklenih vlaken združilo v novo vrsto materiala. 

Recept za uspeh:
-  Maksimalne velikosti oken z dvakrat boljšo stabilnostjo kot pri 

PVC-oknih.
-  Najboljša energetska učinkovitost zaradi bistveno manj toplotnih 

mostov. 
-  Individualne oblike prvič izvedljive z armaturo vse do kotov – in to 

popolnoma brez uporabe jekla.

Od takrat se je marsikaj spremenilo – od arhitekturnih slogov in 
posameznih zahtev glede oblik in funkcij oken do želje po večji 
trajnosti. 

REHAU ne bi bil REHAU, če ne bi nadaljeval z ustvarjanjem 
oken, ki popolnoma združujejo trenutni življenjski slog, 
arhitekturne trende in vaše zahteve – v skladu z našim 
sloganom: 

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

RAZVIT ZA LETALA
Popoln za vaša okna



ČAS JE, DA NADALJUJEMO 
ZGODBO O USPEHU  
RAU-FIPRO...
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                                               IZDELAN IH  IZ  RAU-F IPRO



ZA POPOLNOMA ARMIRANE, Z VLAKNI OJAČANE OKENSKE PROFILE. EDINSTVENI, Z X-FAKTORJEM.

RAU-FIPRO X, ki ima 50 % več steklenih 
vlaken v profilu krila, je zelo zmogljiv ma-
terial, ki ponuja široko paleto možnosti in 
dodatno spodbudi že znane prednosti 
RAU-FIPRO za X-faktor:

RAU-F IPRO X

-TRA VELIKI

ELEMENTI
Več svetlobe, več arhitekturne svobode, boljše počutje

X



ZA POPOLNOMA ARMIRANE, Z VLAKNI OJAČANE OKENSKE PROFILE. EDINSTVENI, Z X-FAKTORJEM.

RAU-F IPRO X

MOŽNOSTI
-TRA RAZNOLIKE

Maksimalna svoboda oblikovanja, varnost in maksimalno udobje

UČINKOVITOST
-TRA VISOKA ENERGETSKA 

Izjemna toplotna izolacija in ekonomičnost

X X



1 Najboljše svetlobne razmere in vidljivost
Zahvaljujoč več kot 50 % večjemu deležu  
steklenih vlaken v okenskem krilu RAU-FIPRO X 
predstavlja osnovo za povečanje velikosti, 
kakršne še ni bilo.  
Tako se lahko funkcionalno varno izvedejo tudi 
okenski elementi v višini etaže do 2,80 m – 
brez dodatnih nadsvetlobnih oken. Rezultat: še 
več naravne svetlobe in več arhitekturne 
svobode, ki zagotovita edinstveno izkušnjo 
bivanja. Izjemno ozki profili dodatno povečajo 
površine okna.

RAZMIŠLJAJTE V NOVIH DIMENZIJAH
X-tra veliki okenski elementi z RAU-FIPRO X

Še nikoli prej ni bila odprta, s svetlobo preplavljena arhitektura tako priljubljena, kot je danes. K temu bist-
veno prispevajo velike okenske površine. RAU-FIPRO X premika meje možnega v zvezi z velikostjo 
in omogoča povsem novo izkušnjo bivanja.

2  Ekonomično najboljša oblikovalska rešitev
RAU-FIPRO X omogoča velikosti oken, ki so bile 
doslej možne le z aluminijem. A ne samo to: 
z aluminijasto zunanjo oblogo lahko okna navdušijo 
tudi z visokokakovostnim aluminijastim videzom 
– zahvaljujoč profilu v barvi antracita celo pri 
odprtem oknu.
Poleg te zunanje obloge je na voljo tudi obdelava 
s kovinsko dekoracijo ter laki za strukturirane in 
svetleče površine.Visokokakovosten videz  

Z aluminijasto zunanjo oblogo so 
okna iz RAU-FIPRO X ekonomična 
alternativa aluminijastim oknom.

X-tra svetloba
z večjimi okenskimi elementi

1

X-tra dizajn
npr. s sodobnim videzom aluminija

RAU-FIPRO X  RAU-FIPRO

Premikanje mej:  
RAU-FIPRO X  
vam z 2,80 m 
omogoča do 10 % 
višje elemente.

+10 %
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VEČJI

ELEMENTI10 %



VARČUJTE Z ENERGIJO IN VARUJTE OKOLJE
X-tra visoka energijska učinkovitost z RAU-FIPRO X

Trajnost in varčevanje z energijo sta osrednji temi našega časa. Zaradi podnebnih 
sprememb in državnih predpisov bosta še naprej v središču pozornosti. K sreči se 
lahko z okenskimi profili iz RAU-FIPRO X že danes sproščeno veselite prihodnosti. 
Možni so energijski prihranki do 76 %. Velike steklene površine poskrbijo za do-
daten izkoristek sončne energije.

X-tra energijska učinkovitost
popolnoma brez toplotnih mostov

A

3
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3 Izjemna toplotna izolacija
90 % vseh okvirjev, izdelanih iz RAU-FIPRO X, je 
brez kovinske ojačitve; tako toplotni mostovi sploh 
ne morejo nastati. V povezavi s trojno izolacijsko  
zasteklitvijo dosežete izjemne vrednosti Uw do 
0,60 W/m2K in s tem uresničite 76-odstotni 
prihranek energije*. 

PRIHRANEK

ENERGIJE*76 %

Zagotovite si subvencijo zdaj:  
Okenskim profilom iz materiala 
RAU-FIPRO X je podelil certifikat 
inštitut Passivhaus Institut iz 
Darmstadta. Gradbene kompo-
nente s tem pečatom kakovosti 
so praviloma dva- do štirikrat 
učinkovitejše kot običajni izdelki. 
Subvencija je tako zgolj formalnost.

* Znižanje izgube energije pri oknih ob zamenjavi starih oken iz lesa/umetnih materialov iz 80-ih let dvajsetega stoletja (Uf = 1,9; Ug = 3,0) z okni iz profilov 
GENEO (Uf = 0,86; Ug = 0,5), velikost oken 123 × 148 cm
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UDOBNO IN VARNO
X-tra raznolike možnosti z RAU-FIPRO X

Sprostite se v lastnem domu – zahvaljujoč RAU-FIPRO X, ki poskrbi za mir in 
tišino. Visok delež steklenih vlaken v profilih poskrbi, da lahko držijo krila, težka 
do 150 kg, kar omogoča integracijo težkih zasteklitev za zvočno izolacijo in 
zaščito.

5 Enostavno rokovanje 
Majhna teža profilov iz RAU-FIPRO X olajša 
rokovanje celo najtežjih kril. Nova geometrija tesnila 
zmanjša tudi zapiralni tlak in zagotavlja peresno 
lahko odpiranje in zapiranje. 

4 Konec  
hrupa in stresa
Hrup pomeni stres – in nihče si 
ga ne želi med svojimi štiri 
stenami. Z do 24-krat manj 
hrupa postane vaš doma oaza 
miru.

X-tra mir
za več sprostitve

X-tra varnost
do odpornosti razreda RC 3

X-tra lahko
za enostavno rokovanje

Nebeška tišina  
Okna iz RAU-FIPRO X zmanjšajo hrup za do 47 dB.

-24x

4 5
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Z RAU-FIPRO X

00:30 min 01:00 min 03:00 min 05:00 min

Brez zaščite
Zlahka vlomljivo

Enostavna  
zaščita

Izboljšana zaščita pri 
preprostih orodjih

Izboljšana zaščita 
pri težjih orodjih

Standardna PVC-okna

RC 1 RC 2 /RC 2N RC 3

-KRATNO

ZMANJŠANJE HRUPA24

6 Popolnoma varno
Okna iz RAU-FIPRO brez težav 
dosežejo razred odpornosti RC 2. 
Z ustreznimi dodatnimi ukrepi pa 
brez težav izpolnjujejo celo 
zahteve razreda odpornosti RC 3.

Vlom? Ne, hvala!

Z RAU-FIPRO X in razredom odpornosti RC 3 vlomilci nimajo nobenih možnosti.
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MAKSIMALNA SVOBODA OBLIKOVANJA ZA VSAK SLOG
X-tra vsestranskost z RAU-FIPRO X in KALEIDO COLOR

Redko kateri drug element vpliva na arhitekturni jezik vašega doma tako kot  
okna. Poskrbite, da bo imela vaša zgradba edinstveno noto in dodajte svoje osebne  
poudarke z našim obsežnim naborom barv KALEIDO COLOR ter popolnoma 
individualnimi oblikami oken.

7 Individualni oblikovalni jezik
Sodobna arhitektura stavi na jasne oblike  
in linije. Zaradi zahtevnih tlorisov so pogosto 
potrebna posebna okna. Na srečo lahko s stabil-
nostjo materiala RAU-FIPRO X individualno 
realizirate tudi nenavadne oblike. Ne omejujte se, 
temveč pustite svoji kreativnosti, da zaživi.Okrogla ali kvadratna, z letvami ali brez letev

Z RAU-FIPRO X so tudi najbolj zahtevne oblike oken 
enostavno izvedljive.

RAZLIČNIH

IZGLEDOV400
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Naravni videz in občutek 
s KALEIDO WOODEC 
Odkrijte naslednjo stopnjo videza in 
otipa lesa pri oknih REHAU. Mati-
rane površine KALEIDO WOODEC 
niso le lepega videza, ampak so tudi 
na otip izjemno realistične. 

8 Številne možnosti oblikovanja s KALEIDO COLOR
Program KALEIDO COLOR vam ponuja širok izbor barv in možnosti oblikovanja. Odvisno od želenega 
videza in teksture se lahko uporabijo različne metode, kot je lakiranje (KALEIDO PAINT) ali obdelava s folijo 
(KALEIDO FOIL). Rezultat: več kot 400 možnosti oblikovanja. Pri tem se seveda lahko znotraj in zunaj 
medsebojno kombinirajo različni videzi.

Popoln aluminijast videz  
s KALEIDO COVER: 
Aluminijaste zunanje obloge 
omogočajo, da se videz alumini-
jastih oken združi s prednostmi 
RAU-FIPRO X. Ob tem je površina 
lahko lakirana, prašno lakirna ali 
anodizirana v več kot 170 barvah 
RAL. Še posebej trendovsko: 
temno sivi odtenki in kovinski videz. 
Popoln zaključni sloj je rezultat 
interakcije z antracitno obarvanimi 
osnovnimi enotami. 

RAZLIČNIH

IZGLEDOV

X-tra arhitektura
z individualnimi  
oblikami po želji

X-tra videz
s KALEIDO COLOR
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Recikliranje
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                  Prevzem starih oken

AKTIVNO TRAJNOSTNO ŽIVLJENJE
Vključno z energetsko učinkovitostjo in ohranjanjem virov

Trajnost se je v naši družbi močno uveljavila in tako spreminja tudi arhitekturo in grad-
beništvo. REHAU se kot svetovni proizvajalec zaveda tudi odgovornosti do ljudi in 
okolja. Zato je samoumevno, da nenehno optimiziramo uporabo virov ter energetsko 
učinkovitost svojih obratov in izdelkov. Okenski profili REHAU z oznako izdelka ECO 
PULS predstavljajo pozitiven ekološki odtis.

9 Ohranjanje virov zaradi zaprtega kroženja 
materiala
Iz starih oken nastajajo novi, inovativni in trajni 
okenski sistemi, ki so enako kakovostni kot okna 
REHAU iz novega materiala. Material se očisti, 
razreže, razvrsti, oplemeniti in na koncu ponovno 
uporabi v notranjem jedru novih okenskih profilov. 
S tem že danes dosegamo prihranek do 97.000 ton 
CO2 letno. 

Trajnostne naložbe
Do leta 2020 bo REHAU 
z namenom trajnega 
ohranjanja virov vložil več 
kot 65 milijonov evro 
 v lastne in zunanje obrate 
za recikliranje.

TON
DO

PRIHRANKA CO297.000 
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10 Odlikovana trajnost
Vsi evropski okenski izdelki REHAU imajo certifikat 
neodvisnega pečata kakovosti VinylPlus za 
trajnostno proizvodnjo oken. Pridobivanje surovin, 
predelava in recikliranje vzdolž celotne vrednostne 
verige izpolnjujejo raznolike in zahtevne kriterije.  
To dokazuje naše prizadevanje za trajnost, ki se 
samodejno odraža v vseh okenskih sistemih 
REHAU.

Pečat kakovosti za trajnost
Neodvisen in uradno potrjen 
dokaz trajnosti.

PRIHRANKA CO2

X-tra proizvodnja
s certifikatom
neodvisno testirana in 
potrjena

X-tra recikliranje
in ista kakovost
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HDF

Enostavna nega

Nad z vlakni ojačano osnovno 
strukturo iz RAU-FIPRO X 
je žlahtna površina HDF (High 
Definition Finishing). Je izredno 
gladka, odporna na umaza-
nijo, enostavna za čiščenje in 
zagotavlja najboljšo odpornost na 
različne vremenske razmere.

Neoviran dostop

Z 0-milimetrskim talnim pragom  
RAUCERO lahko prehode med zunan-
jostjo in notranjostjo oblikujete brez ovir. 
Sistemsko integrirano odvodnjavanje ter 
povečana enostavnost čiščenja sta prav 
tako pomembna dejavnika kot privlačen, 
diskreten videz. 

Uspeh RAU-FIPRO je tesno povezan z našim okenskim sistemom GENEO. 
Logična posledica: GENEO je prvi sistem podjetja REHAU, ki je izdelan iz 
materiala RAU-FIPRO X.  
Odkrijte GENEO RAU-FIPRO X.

Najpomembnejše 
vrednosti na  
kratko GLOBINA VGRADNJE

mm86
IZGLEDOV

preko400
NAJBOLJŠA VREDNOST Uw

0,60

MOČNA EKIPA
Okenski sistem GENEO z RAU-FIPRO X
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Pametno prezračevanje 

GENEO INOVENT: Okna, ki prezračujejo, 
medtem ko so zaprta. Popolnoma integriran 
sistem zagotavlja udobno ozračje z zdravim 
zrakom ter več miru in varnosti. V povezavi 
s centralo in senzorji Smart Home GENEO 
INOVENT samodejno prezračuje 24 ur.

Preventivna zaščita pred vlomom

Alarmni modul REHAU Smart Guard, ki ga 
je mogoče vgraditi v okvir, zazna vlomilce 
in jih aktivno odžene, še preden lahko 
povzročijo škodo. V nujnem primeru se 
brezžično aktivira glavni alarm.  
Z možnostjo povezave Smart Home za 
individualne programe alarma.

dBdo

do

ZVOČNA IZOLACIJA
47

VARNOST

RC 3
NAJBOLJŠA VREDNOST Uw

W/m2K0,60
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ODPRITE SI NOVE 
PERSPEKTIVE. 
OKNA ZA 
DANAŠNJI  
ŽIVLJENJSKI 
SLOG.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.





Več informacij najdete na www.rehau.si/nove-dimenzije-oken
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