Nu
met de nieuwe
designlijn
BLOX

CHARACTER-DESIGN
Precies mijn kozijn

"PRECIES MIJN KWALITEIT"
Character-Design

Met Character-Design brengt u uw eigen licht-, warmte- en woongevoel in uw
huis. Dankzij het variabel opgebouwde systeem geeft u uw woning eenvoudig vorm geheel naar
uw eigen persoonlijke smaak.
Stijl ontmoet stabiliteit
Grote raamvlakken en goed verlichte ruimtes staan
voor een puur woongenot. De elegante ramen van
Character-Design zorgen, dankzij hun constructieve
eigenschappen, ervoor dat ze uitstekend geschikt

zijn voor grote raam- en deur elementen. Zo bieden
de stijlvolle kunststof ramen en deuren maximale
stabiliteit en veiligheid.

Stijlvolle elegantie
Ontwikkelt voor de specifieke Nederlandse
kozijn stijl:
Hoge raamdiepte en een buitenverstek in een
hoek van 45° – de klassieke ramen en deuren
van de serie Character-Design passen perfect bij
uw persoonlijke stijl en smaak.
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45°

"PRECIES MIJN ASSORTIMENT"
Character-Design BLOX

Het nieuwe BLOX-profiel is een uitbreiding van de bewezen serie Character-Design en past nagenoeg
bij al uw wensen. Daarbij wordt een goed woongevoel gecombineerd met de optiek van
traditionele houten ramen en deuren en alle voordelen van de modernste kunststof ramen
en deuren.
Houtoptiek ontmoet kunststof
Wij hebben onze serie Character-Design uitgebreid
en bieden nu een echte houtenkozijn-optiek aan.
Dankzij de typische houtlook verbinding staat
Character-Design BLOX wat betreft uiterlijk,
stabiliteit en kwaliteit op gelijke hoogte als echte

houten ramen en deuren. Bovendien: Kwetsbaarheid voor weersomstandigheden en veel onderhoud
behoren tot het verleden. Naast het klassieke beige,
staalblauw en mosgroen zijn er nu ook andere
kleur- en vormvarianten beschikbaar.

HOUTOPTIEK
+
VOORDELEN
VAN KUNSTSTOF

BLOX: Klassieke houtopiek
Ontwikkelt voor uw eisen:
De serie Character-Design BLOX
overtuigt door zijn klassieke
90° houtlook verbinding en zorgt voor een
echte houtoptiek.

90°
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"UNIEK? DAT WIL IK!"

Voor ontwerpers en unieke denkers
Of het nu groot, rond of rechthoekig is - voor draaien, vallen of kiepen:
Character-Design is net zo uniek als u en past zich aan uw leven en wensen aan.
Geef vorm aan uw wereld, zoals u het wilt.
Vrijheid in vormgeven
Bij het speciale oud-hollandse verhuisraam is het
bovendeel uitneembaar. Het onderste venster heeft
een draai-kiepfunctie. Alle overige ramen en deuren
kunnen zo gemaakt worden dat ze naar binnen of
naar buiten worden geopend. Welke ideeën u ook in
uw woning wilt gebruiken, de veelzijdige

mogelijkheden van de ramen en deuren van
Character-Design zijn nagenoeg onbegrensd.
Gebruik stijl- of dorpelprofielen, roedeverdeling of
creatieve raamindelingen voor individuele accenten en laat uw fantasie de vrije loop.

Altijd in vorm
Vormstabiliteit en bestendigheid
ook bij zware
weersomstandigheden.

Binnen of buiten
De ramen en deuren van Character-Design kunnen
eenvoudig ventileren door ze te draaien naar binnen
of buiten of ze op de kiepstand te zetten.

RAUSTEP dorpels
Binnenkomen en u goed voelen: Naast ramen zijn
er ook huis- achter, en terrasdeuren verkrijgbaar
in de serie Character-Design.
De moderne deuren met RAUSTEP-technologie
overtuigen door de lage drempel van slechts
20 millimeter met vervangbare loopbeschermingsprofielen en geïntegreerde
vochtafvoer.
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20 mm

PRECIES
MIJN
DESIGN

PRECIES
MIJN
KLEUREN

HDF-oppervlak
Door een grover oppervlak kan het vuil zich gemakkelijker
in de groeven vastzetten en is het moeilijk te verwijderen.

Traditionele raamoppervlakken
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De High Definition Finishing-technologie resulteert in duidelijk gladdere
oppervlakken waarop vuil weinig grip heeft.

Character-Design raamoppervlakken

HDF
FORMEL

"NET ZO GEKLEURD ALS MIJN LEVEN."
Voor individualisten en liefhebbers van kleur

Ramen geven elke huis, elk appartement persoonlijkheid en karakter.
Geef uw huis juist dit persoonlijke accent mee, geheel volgens uw smaak: van
chique crème-kleuren tot warme houttonen en vrolijke effen kleuren.

Veelvoud aan kleur
Monumentblauwe houtoptiek buiten, effen
crème-kleuren binnen: één raam - vele
mogelijkheden. Voor welke kleur of combinatie u
ook kiest, deze vrolijkheid aan kleuren blijft u lang

bij: De kleur- en weerbestendige ramen en deuren
van Character-Design zijn makkelijk te reinigen en
onderhoudsarm. Ze hoeven - zelfs in houtoptiek
- nooit geschuurd en gelakt te worden.

Grenzeloos kleurplezier"
Selecteer uit het enorme
kleurpallet exact de kleur
die bij uw leven past!
Kleurvoorbeeld

Wit generfd

Mosgroen

Staalblauw

Bruin

Mahonie

Moeraseik

Eik

Gouden Eik

Antracietgrijs

Monumentengroen

Donkergroen

Monumentenblauw

Donkerrood

Wijnrood

Rood

Beige

Creme

Kwartsgrijs

Grijs

Briljantblauw

Geel

*In ons assortiment vindt u nog veel meer kleuren die perfect bij uw wensen passen.
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"ZEKER IS ZEKER!"

Voor veiligheid en voorzorg
Thuis, dat betekent veiligheid en u goed voelen. Om dat zo te houden, voldoen
onze ramen en deuren aan een zeer hoge veiligheidsnorm.
Ongewenste gasten moeten buiten blijven - zodat u zich in huis veilig voelt.

80 %

van alle inbraken vindt
plaats via gemakkelijk
bereikbare ramen en
deuren.

Geborgenheid
De ramen en deuren van Character-Design
beschikken over een bijzonder hoge
inbraakbeveiliging en geven u de veiligheid van
inbraakwerendheidsklasse 2.

Uw persoonlijke
bescherming
U leest vast liever thrillers,
dan ze zelf te beleven.

Inbraakwerendheidsklasse 1

Zonder beveiliging
Snel open
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Eenvoudige beveiliging

Inbraakwerendheidsklasse SKG 2

Verbeterde beveiliging,
bestand tegen eenvoudig
gereedschap

PRECIES
MIJN
BEVEILIGING

"LAWAAI? "UITGESLOTEN."

Voor liefhebbers van rust en schone slapers

U opent uw raam en het geluid van het bonte leven buiten komt uw huis binnen.
Waarom ook niet? In een handomdraai keert de stilte en rust weer terug - als u
het raam weer sluit.
Ontspanning
Onderzoek toont aan; door regelmatige blootstelling
aan verkeerslawaai is er een verhoogd risico op
hart- en vaatziekten. Vertrouw daarom op de

geluidsbescherming van Character-Design.
In combinatie met het juiste glas is een
geluidsreductie met een factor 22 haalbaar.

Geluidsbescherming door
Character-Design
Bepaal zelf wat u wilt horen - met
de geluidsbescherming van
Character-Design.

Geluidsreductie tot een factor 22
Bron: Techniektabel HUG Industrietechnik Basis van de berekening: Verhoging van het geluid met 10 dB = verdubbeling van de
subjectief ervaren geluidssterkte (LfU). Geluidsbescherming Rw,P = 45 dB.
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PRECIES
MIJN
WERELD

"IK HOU VAN EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID"
Voor spaarders en langetermijndenkers

De ramen en deuren van Character-Design zorgen ervoor dat de waardevolle
warmte daar blijft waar het hoort - in uw huis. Dat is niet alleen goed voor uw
portemonnee, maar ook voor het milieu. Net zoals ons duurzaamheidsconcept,
dat wij bij de productie en het recyclen van onze ramen en deuren gebruiken.

50 %
meer warmte-isolatie

Ramen en deuren in
besparingsmodus
Een gevoel van warmte
Dankzij de uitstekende eigenschappen voor warmte-isolatie daalt het
energieverbruik direct vanaf de eerste dag. Uw verwarmingskostenafrekeningen en toekomstige energieprijsstijgingen kunt u ontspannen
tegemoet zien.

Invloed van het raam
op het energieverbruik

Bij ramen uit de jaren 80
met ongecoat isolatieglas

1.720

m³ aardgas per jaar

Met tot 50% meer
warmte-isolatie* bespaart u
voortaan duidelijk meer energie.

Bij de inbouw van
Character-Design

860

m³ aardgas per jaar

*In vergelijking met houten ramen en deuren uit de jaren 80. Basisberekening: Raamoppervlak van 25 m², houten ramen met Uf = 2,77 W/m²K,
standaard ramen met Uf = 1,36 W/m²K;
Character-Design met Uf = 1,34 W/m²K; Bron: www.energiesite.nl
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Uitstekende
ecologische balans
Onze producten kenmerken
zichdoor een lange levensduur
en milieuvriendelijke
eigenschappen.
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Pro

Duurzaamheid
Wij beschouwen het gebruik van materiaal en
energie over de totale levenscyclus van het product.
Met ons hergebruikconcept nemen wij ramen terug
voor hergebruik. De gewonnen ruwe materialen
worden volledig en zonder verlies voorbereid en
veredeld in het productieproces ingevoerd, waarvan
wij de energiebehoefte eveneens met verschillende
maatregelen reduceren. Door het gebruik van
secundaire ruwe materialen en andere maatregelen
bespaart REHAU 1.000.000 kg CO₂ per jaar.
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Met onze ervaring en knowhow mengen
wij ons actief in verenigingen en initiatieven.
Zo verplichten wij ons als lid van Vinylplus vrijwillig
tot een duurzame productie per 2020.
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Mijn voordelen - altijd in het zicht
	Houtoptiek gecombineerd met de
voordelen van kunststof ramen en
deuren

PRECIES
MIJN
RAAM

	Weer- en vormbestendig
	Onderhoudsarm
	Maximale keuze aan
designmogelijkheden:
talrijke vormen en kleuren
Hoge inbraak- en geluidsbescherming
Tot 50% meer warmte-isolatie
	Milieuvriendelijke materialen,
volledig recyclebaar

Bent u geïnteresseerd in Character-Design? Wij geven u graag advies!
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