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RAMEN VAN REhAu billANt-dEsigN
MEt EEN EfficiëNtE thERMischE isolAtiE EN EEN diVERsitEit VAN dEsigN  
VooR woNiNgEN MEt stANdiNg



Ramen zijn een investering voor het leven : u bouwt een nieuwe woning of u renoveerten u moet een belangrijke beslissing treffen. U hecht 
daarbij veel belang aan design, aan comfortabel wonen, aan energiebesparing via een efficiënte thermische isolatie,aan waardebehoud van uw 
woning. Ramen van REHAU Brillant-Design beantwoorden dan volkomen aan de vooropgestelde eisen.

Een hoog comfort bereiken 
De thermische isolatie van ramen uit REHAU Brillant-Design is 
uitstekend. Zij garandeert een comfortabel woonklimaat, zelfs als 
de natuurelementen losbreken. Met  een bouwdiepte van 70 mm 
en twee dichtingen stoppen de ramen van REHAU Brillant-Design 
tocht, stof en vocht. Bovendien vormen de vijf profielkamers gevuld 
met lucht een isolerende hindernis tussen lage buitentemperaturen 

* U waarde : betekent de doorgang van warmte doorheen een element.  

Hoe geringer de U waarde, hoe lager het warmteverlies is.

De ideale profieldiepte van 70 mm en het concept van vijf luchtka-
mers staan garant voor een efficiënte thermische isolatie.

Thermische isolatie – Uf* waarde :1.3 W/m²K

en het warmere binnenklimaat. Zo bereikt men een uitstekende 
thermische isolatiewaarde van Uf*=1.3 W/m²K. Ramen van REHAU 
Brillant-Design zijn dus ideaal bij nieuwbouw met gering energiev-
erbruik of bij de renovatie van oude gebouwen waar energieb-
ezuiniging centraal staat. Of waar de verwarmingskost beduidend 
moet gereduceerd worden.

Overzicht van alle voordelen : 
Systeem van REHAU raamprofielen Brillant-Design, voor woningen met standing

Thermische isolatie : Uf-waarde : 1.3 W/m²K 

Bouwdiepte : 70 mm

Inbraakwering : tot klasse 3

Akoestische isolatie : tot klasse 5

Oppervlak : van hoge kwaliteit, glad, gesloten en eenvoudig te onderhouden

–  Ideaal voor woningen met lage energiebehoefte of bij renovatie van oude gebouwen met  
energiebezuiniging als centraal thema

– Ook verkrijgbaar met opbouwrolluikkasten REHAU Comfort-Design
– Concept van 5 luchtkamers
– Voor ramen en balkondeuren
– Voor gebouwen met standing

 Systeem van REHAU raamprofielen Brillant-Design plus

Thermische isolatie : Uf-waarde : 1,2 W/m²K 

Met een extraatje inzake thermische isolatie :
Een speciale thermostabiele REHAU versterking, die thermisch isoleert.
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Dit kwaliteitslogo bevestigt

de REHAU kwaliteit.

Een uitstekend design en een superieure 

kwaliteit zijn de twee kwaliteitslabels  

van REHAU. 

Stempel als bewijs van overeenkomst met 

de norm voor PVC raamprofielen :
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