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Фиксирани в горния елемент топлоизолиращи клинове 
за по-добра топлоизолация

Изолиращо фолио за оптимална шумоизолация

Стоманена армировка за допълнителна и трайна 
стабилност

Отворът за ревизия на вътрешността е стандартно 
интегриран при старите и новите сгради, при 
кутиите с размер 245 мм  по желание е възможна и 
ревизия надолу

Капакът на мрежата против насекоми, фиксиран в 
горния елемент, заедно със скосените профили откъм 
пода, се грижи  за безпрепятственото отвеждане на 
водата. Така щората може да се вдига спокойно дори 
когато е мокра, без да се задържа остатъчна влага в 
кутията.

Многобройни цветови варианти за елегантна визия

Направляващата релса осигурява сигурност, 
стабилност и плавно движение на щората - така се 
избягва досадното тракане.

Предлаганата като опция мрежа против насекоми 
предотвратява навлизането на комари, мухи и др. 
Същевременно щората е оборудвана с още по-
комфортна лайсна за хващане, което гарантира 
удобното й обслужване. 
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Системата от ролетни щори REHAU Comfort-Design Plus е истински мултиталант
Щората не означава само топлоизолация или защита от светлина и любопитни погледи, 
човек се научава бързо да цени и безупречните й свойства да изолира шума от улицата. 
Друг важен аспект, който ще Ви убеди да изберете системата от ролетни щори REHAU 
Comfort-Design Plus, е защитата от топлина и силна светлина в горещите летни дни. През 
деня спуснатите щори намаляват слънчевата радиация и помещенията остават приятно 
хладни, а вечер допринасят за спокойната атмосфера в дома.

Защо да се колебаете още? Изберете иновативната система от ролетни щори REHAU 
Comfort-Design Plus и спечелете от допълнителните предимства независимо дали е лято 
или зима.

ЖИВЕЙТЕ СПОКОЙНО И СИГУРНО -
АБСОЛЮТНО КОМФОРТНА АТМОСФЕРА



Изолиращо фолио

Изображение на изотермите

Защита срещу произволно навиване

Топлоизолация
Спуснатите щори имат топлоизолираща 
функция поради образуващата се между 
щората и прозореца въздушна възглавница. 
Допълнителна топлоизолация се осигурява 
с вградения в кутията изолиращ клин. 
Според изследване на Института във 
Фраунхоф е възможно редуциране на 
загубите на топлина с до 25 %.
REHAU Comfort-Design Plus съответства на 
най-новите изисквания към 
топлоизолацията, на базата на 
усъвършенствани изчисления съгласно DIN 
4108-2, спестява разходи за отопление и 
енергия и защитава околната среда.

Защита от взлом
Във времето на нарастваща престъпност в 
градовете и държавата като цяло, е особено 
важно, когато сме си у дома да се чувстваме 
на сигурно място и в безопасност. Доказано 
е, че спуснатите щори осигуряват по-голяма 
защита срещу влизане с взлом, тъй като се 
явяват допълнителна бариера за 
извършителите.
Вградената в кутията защита срещу 
произволно навиване затруднява 
допълнително насилственото повдигане на 
щората, така че нежеланите гости да си 
останат навън.

Защита от шум, слънце и любопитни 
погледи
С предлаганото като опция изолиращо 
фолио се гарантира постигането на още по-
ефективна защита от смущаващи шумове; 
възможна е шумоизолация до клас 4.
REHAU Comfort-Design Plus предлага 
значителна защита от нежеланата слънчева 
радиация и загряването на помещенията. 
Можете да регулирате щорите според 
нуждите си и по този начин да защитите 
мебелите и пода от избеляване, да гледате 
телевизия или да работите на лаптопа си 
необезпокоявани. Като средство за защита 
от любопитни погледи системата REHAU 
Comfort-Design Plus се грижи за постигането 
на уютна и спокойна атмосфера в дома като 
възпрепятства надеждно смущаващите 
погледи.
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Мрежата против насекоми се обслужва -
лесно и комфортно.

Тук на преден план са високата функционалност и лесното обслужване 
Предлаганата като опция мрежа против насекоми може да се достави както в 
размер 195 мм за стари сгради, така и в размер 245 мм за ново строителство. При 
кутиите с размер 245 мм тя може да бъде добавена и впоследствие. Мрежа против 
насекоми е интегрирана в кутията и може да бъде спусната бързо по всяко време. 
Тя е изключително подходяща за кухни, детски стаи и спални. 

МУХИТЕ НЯМАТ ШАНС -
С ВГРАДЕНАТА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ

Вашите предимства:
- индивидуално регулиране във 
  височина
- пропускане на светлината
- устойчивост на атмосферни влияния
- приложима при стари и нови сгради
- бърза подмяна

Направляващите релси и крайната 
лайсна са оборудвани със специални 
четкови уплътнения, които изолират 
прозореца допълнително. 
Същевременно тези четкови уплътнения 
се грижат мрежата да се движи 
безпроблемно по релсите. Комфортната 
лайсна за хващане осигурява лесно 
обслужване.

Мрежата е изградена от фина стъклофазерна 
тъкан - наречена още ситна телена мрежа. 
Отличава се с добра пропускливост на 
светлината и устойчивост на атмосферни влияния
.
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ИНОВАТИВНО, ФУНКЦИОНАЛНО И КОМФОРТНО -
СИСТЕМАТА ОТ РОЛЕТНИ ЩОРИ REHAU COMFORT-DESIGN PLUS
Е ВИНАГИ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР
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Микроперфорация за по-добра защита от            Профили тип "мини" и "макси"
насекоми

Профилите се доставят в стандартните цветове бяло, бежово, светло сиво и тъмно сиво:

Специални цветове се предлагат 

при запитване

Weiß

Beige

Lichtgrau

Dunkelgrau

Ламелите - модерният щит за всеки дом
От иновативните ламели за щори можете само да спечелите. Те са оборудвани с гениална 
микроперфорация и комбинират защитата от светлина и любопитни погледи със защитата от насекоми. 
Освен, че осигурява меко разсейване на светлината, тази микроперфорация се грижи също за 
оптималната циркулация на въздуха и създаването на приятна атмосфера в дома. Съвременният дизайн с 
декоративни жлебове допринася за постигането на модерна визия на всяко помещение. Същевременно 
профилите на щорите с марка REHAU предлагат интегрирана топлоизолация, както и защита от слънце, 
шум и атмосферни влияния.

Ламелите за щори се предлагат във вариант "мини" (37 мм) и вариант "макси" 
(52 и 55 мм). Профилите тип "макси" са пригодени специално за ново строителство. 
Високото качество на повърхността на профилите говори само за себе си.

Бяло Светло сиво

Бежово Тъмно сиво
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КАШИРАНИ ИЛИ ЛАКИРАНИ -
ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО ЩОМ ИМА ЖЕЛАНИЕ

С богатата гама специални повърхности всяко потискано до момента желание се 
превръща в реалност
За кутиите на щорите REHAU Ви предлага голямо разнообразие от цветове, което 
ще задоволи индивидуалните Ви желания и ще Ви даде възможност да подберете 
подходящия цвят по Ваш вкус и съобразно обстановката във Вашия дом.

Ако изберете лакирането, имате на разположение над 150 цвята от палитрата на 
RAL. Предимствата тук се състоят най-вече в лесното почистване и копринено-
матовия гланц.
При каширането с фолио можете да избирате между различни дървесни и 
едноцветни декори. С това специално каширане получавате изключително 
елегантна визия.
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Прозорците от серията REHAU Comfort-Design Plus 

предлагат много комфортно 

обслужване. Имате избор между три вида  

задвижване на щорите. 

Задвижване с ремък  Задвижване с манивела

Електрическо задвижване

ПО-КОМФОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ -
ИЗБОРЪТ Е ВАШ

REHAU Comfort-Design Plus Ви предлага по-голям комфорт при обслужването

Можете да избирате между три вида задвижване на щорите:
- с ширит
- с манивела
- електрическо

И трите вида задвижване осигуряват лесно обслужване на щорите.
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МОНТАЖЪТ 
БЪРЗО, ЛЕСНО И КОМПЕТЕНТНО

Специализираната фирма за дограма е на Ваша страна още във фазата на 
планиране на системата от ролетни щори REHAU Comfort-Design Plus и ще Ви 
помогне със съвети и действия. Ще получите професионална подкрепа по 
всяко време дори и при други въпроси и проблеми. Вие печелите от 
професионалния монтаж, защото с обучените от REHAU специалисти се 
гарантира компетентно изпълнение и перфектен сервиз. 
 
 
 
 

 

Квалифицирани фирми за дограма
За REHAU квалифицираната и надеждна 
подкрепа на партньорите на пазара е нещо, 
което се разбира от само себе си. Фирмите 
производители, както и специализираният 
персонал, участват перманентно в 
специализирани обучения в областта на 
коректната работа със системата от ролетни 
щори REHAU Comfort-Design Plus

и научават многобройни трикове и хитрости в 
областта на монтажа. Освен с обученията, 
REHAU подкрепя фирмите производители на 
системата от ролетни щори Comfort-Design 
Plus също и със специална техническа 
информация, така че те непрекъснато да са в 
крак с развитието на техниката.

Защо да размишлявате още?
Едно вече е ясно - трябват ли Ви ролетни щори, значи Ви трябва системата REHAU Comfort-Design Plus. 
Попитайте най-близкия до Вас търговец. Той ще Ви консултира с удоволствие.
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REHAU COMFORT-DESIGN PLUS 
ЕДНО ДОБРО РЕШЕНИЕ

Ние залагаме на компетентността
REHAU работи само с опитни 
специалисти по прозоречни 
системи. При нас Вие сте в добри 
ръце и ще бъдете професионално 
консултирани относно строежа на 
Вашата нова къща или ремонта 
на жилището - от оформлението, 
през топло- и шумоизолацията, до 
защитата от проникване с взлом. 
Вашите прозорци ще бъдат 
произведени, доставени и 
монтирани точно според Вашите 
желания. Нашите специалисти 
остават на Ваше разположение 
дори и след монтажа.

Опитът гарантира качество
Повече от 40 години REHAU развива и произвежда 
профилни системи за прозорци, фасади и врати. С 
иновативно мислене, практически опит и 
традиционно високи изисквания към качеството.
Освен това експертите на REHAU използват ценните 
си познания в областите сградна техника и подземно 
строителство, в които ориентираното към света 
предприятие също развива успешна дейност от 
много години. Тези философия и близкото 
партньорство с фирмите за производство и монтаж, 
чийто многоброен персонал обучаваме в нашата 
REHAU-Академия, превърнаха REHAU в един от 
водещите производители на профилни системи за 
прозорци, фасади и врати.




