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Plastové okná REHAU GENEO® - komplexný systém 
budúcnosti

Vyrobený zo špičkového materiálu RAU-FIPRO®.
Profilový systém REHAU GENEO® je energeticky najlepší systém okenných profilov. Profil je vyrobený z 
materiálu RAU-FIPRO® , so stavebnou hĺbkou 86 mm. Pomocou profilov GENEO je možné vyrobiť 
energeticky efektívne okná s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla až do úrovne Uf = 0,85 W/m2K. Okná z 
profilového systému GENEO sú zárukou najvyššej tepelnej izolácie a vo svojej triede je tento systém 
absolútne jedinečný a to aj pri jeho nízkej pohľadovej šírke - 115 mm. Pri použití zodpovedajúcich skiel sú 
okná z profilov GENEO vhodné pre nízko-energetické a pasívne domy. Okná z plastového profilu GENEO 
zabezpečia vysoký komfort a funkčnosť, príjemnú atmosféru, ktorú si majitelia vždy radi želajú.

 

RAU-FIPRO® - Špičkový materiál na okná s budúcnosťou
Pomocou profilovej konštrukcie, ktorá je vystužená vláknovým kompozitom, nie je nutné viac používať oceľ, 
čím odstraňujeme doteraz nevyhnutné tepelné mosty v profile rámu a krídla. Vláknové kompozity sú už roky 
osvedčeným prostriedkom pre najtvrdšie podmienky pri výrobe lietadiel a v oblasti pretekov Formule 1. 
V prípade systému GENEO sa vláknový kompozit cielene používa ako jadro profilu a tým zabezpečuje 
výbornú stabilitu a torznú tuhosť – a to všetko s úplnou ľahkosťou. 
Systém s tesnením v stredovej časti a voliteľnými tepelnými modulmi dosahuje pri štandardnej stavebnej 
hĺbke hodnoty tepelnej izolácie až po pasívny štandard v prípade domácností.

Vysoký komfort a funkčnosť
Okná zo systému GENEO presvedčujú nielen svojou energetickou efektívnosťou. Sú tak isto dôsledné, 
orientované na budúcnosť a ponúkajú maximálny komfort. Jedinečným systémom zvukovej izolácie 
zabezpečujú príjemný kľud a vynikajúci systém proti krádežiam zabezpečuje optimálnu bezpečnosť. 
Ohromujúca je aj ľahkosť pri otváraní a zatváraní okien. Úplne nová koncepcia tesniacich prvkov citeľne 
redukuje uzatvárací tlak.
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GENEO: Zo špičkového materiálu RAU-FIPRO

Najlepšie pre Váš dom – najvyšší stupeň stability bez tepelných mostov s 
vláknovým kompozitným materiálom RAU-FIPRO

Vláknové kompozitné materiály sú napr. v autách formule 1 a v leteckom priemysle 
zárukou maximálnej stability a bezpečnosti. REHAU v podobe RAU-FIPRO 
prvýkrát prenáša tieto jedinečné vlastnosti na okná.
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GENEO tak predurčuje úplne nové kritériá:

Plnoarmovaný profilový systém
Tradičné plastové okná sa musia spevniť v ráme oceľou, aby uniesli hmotnosť 
sklených tabúľ. GENEO sa spevniť nemusí. Vďaka vystuženiu profilu vláknami 
spravidla vôbec netreba použiť oceľ. 

Nevznikajú tepelné mosty
Oceľ je vodič tepla. Okná s oceľovou výstužou preto rýchlejšie odvádzajú teplo z 
miestnosti do vonkajšieho prostredia S profilom GENEO tepelné mosty 
a nestráca sa drahocenná energia.

Kontaktujte nás na uvedených adresách
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