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Drzwi zewnętrzne są wizytówką Twojego domu. Dlatego muszą być doskonale dopasowane do fasady budynku, zapewniając przy tym wysoki 
komfort cieplny. Jeżeli przywiązujesz wagę do ciekawego wzornictwa, komfortu użytkowania i trwałości drzwi zewnętrznych, wybierając drzwi
z profili REHAU Brillant-Design, podejmujesz właściwą decyzję.

Warto zainwestować w dobrą izolacyjność cieplną
Drzwi zewnętrzne z systemu REHAU Brillant-Design zatroszczą się
o ochronę wejścia do Twojego domu przed chłodem napływającym
z zewnątrz. Spełnią Twoje wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej,
zapewniając przyjemny klimat w pomieszczeniu. Czterokomorowe
skrzydło i pięciokomorowa ościeżnica z systemu REHAU Brillant-
-Design wykorzystują izolujące działanie komór powietrznych, 
co w połączeniu z głębokością profili 70 mm pozwala na uzyskanie
znakomitych parametrów ochrony cieplnej i akustycznej. Dlatego 
zimno, wilgoć i hałas pozostają na zewnątrz budynku. 

Skomponuj drzwi zewnętrzne zgodnie ze swoim smakiem
W Twoim domu potrzebujesz drzwi zewnętrznych doskonale współgra-
jących pod względem formy i koloru z wizerunkiem budynku. Szerokie 
możliwości kreacji daje niezwykle bogata paleta barw − do dyspozycji 
masz zarówno profile okleinowane foliami drewnopodobnymi oraz w 
kolorach uniwersalnych, jak i lakierowane lub wyposażone w specjalne 
nakładki aluminiowe z możliwością lakierowania na dowolny kolor. 
Doskonałym uzupełnieniem będzie także odpowiednio dobrane wypeł-
nienie drzwiowe. Możesz wybierać spośród nowoczesnych modeli 
z aplikacjami ze stali szlachetnej, jak i bardziej tradycyjnych wzorów  
ze szczeblinami oraz różnego rodzaju rozetami, ornamentami, łukami 
i skosami. Wybór oszkleń także zaskakuje swoim bogactwem − 
poczynając od szyb piaskowanych, poprzez ornamentowe, witrażowe, 
aż po oszklenia 3D. Warto także pomyśleć o ciekawych dodatkach – 
klamkach, pochwytach, kołatkach czy wrzutniach do listów. Dzięki tym 
elementom możesz skomponować swoje wymarzone drzwi wejściowe.

Cechy systemu w skrócie: 
Drzwi zewnętrzne z systemu REHAU Brillant-Design – eleganckie, ciepłe, trwałe 

głębokość profili: 70 mm 

współczynnik przenikania ciepła: Uf = 1,7 W/m2 K

odporność na włamanie do klasy RC 3

powierzchnia profili:
trwała, gładka, odporna na czynniki atmosferyczne, 
łatwa w czyszczeniu

– czterokomorowe profile skrzydła i pięciokomorowe profile ościeżnicy
– niezwykle sztywna rama skrzydła dzięki zgrzewalnym łącznikom narożnikowym 
– wysoka stabilność dzięki zastosowaniu wzmocnień stalowych o dużym przekroju
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