
KALEIDO FOIL
Standarta dekori REHAU 
logu un durvju profiliem.

Jauni logi. Modernai dzīvei. 



1  PVC plēvi veido divi slāņi: pamatplēve ir 
vienādā krāsā vai tiek apdrukāta, bet caurspīdī-
gais PMMA virskārtas slānis nodrošina krāsas 
un dekora aizsardzību pret UV starojuma vai 
laika apstākļu izraisītu izbālēšanu. 

2  Uzlīmēšanai paredzētie REHAU dekori tiek 
apstrādāti ar līmi, tad lieljaudas iekārtas  
ar īpašu procesu tos saudzīgi uzklāj loga 
profilam. Šādi tie tiek cieši un noturīgi sasaistīti 
ar profilu. 

Koksnes,  
metāliskie un 
universālie dekori 
piešķir īpašus 
akcentus
100 % REHAU kvalitāte – pārliecinošs un pareizs lēmums
Jauni logi un durvis ir investīcija nākotnei, tādēļ piedāvājam Jums 
labāko kvalitāti. Jūsu krāsas izvēlei nav nozīmes: pirms uzsākt lieto-
šanu, visas plēves tiek rūpīgi pārbaudītas, pakļaujot maksimālai noslo-
dzei un veicot noturības pārbaudes. REHAU kvalitātei atbilst tikai tie 
materiāli, kas veiksmīgi iztur visas pārbaudes.

KALEIDO FOIL – augstākā kvalitāte Jūsu vēlmju piepildījumam
Pievilcīgie KALEIDO FOIL dekori paplašina logu noformēšanas 
iespējas. Šie dekori jūs priecēs vēl ilgi – neatkarīgi no tā, vai tie logam 
no iekšpuses vai ārpusē.  

 ▪ Viegli kopjama virsma 
 ▪ Inovatīvs dizains un modernas, stila tendencēm atbilstošas krāsas
 ▪ Noturīgi pret laika apstākļu ietekmi un ar noturīgu krāsu
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Arhitektūras daudzveidība
REHAU nodrošina gan individuālu krāsu izvēli un kombināciju 
iespējas, gan arī teju neierobežotu formu piedāvājumu.
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Purva ozols 2, raupja
REHAU 4914
Renolit 9.2052 089 - 116700
Continental F436-2007

Antracīta pelēka, raupja
REHAU 4443
Renolit 02.11.71.000041 - 116700  
Continental F436-5003AR
līdzīgi RAL 7016

Mahagonijs, raupja
REHAU 9632
Renolit 9.2065 021 - 116700

Alux DB 703*
REHAU 1642L
Continental F436-1014A

Brūna, raupja
REHAU 9631
Renolit 02.11.81.000101 - 116700

Golden Oak, raupja
REHAU 7512
Renolit 9.2178 001 - 116700
Continental F436-2076

Tumšs ozols 1, raupja**
REHAU 9638
Renolit 9.3149 008 -116700

Antracīta pelēka, gluda
REHAU 930L
Renolit 02.11.71.000041 - 808300                                 
Continental F436-9003AR
līdzīgi RAL 7016

Tehnisku un ar druku saistītu 
iemeslu dēļ attēlotās krāsas 
var atšķirties no plēvju faktis-
kajām krāsām. 
Īpašos gadījumos ilgāks ražo-
šanas process var izraisīt 
piegādes laika paildzinājumu. 

*  Standarta versijai pieejams 
tikai vienpusējs aplīmējums

**  sākot ar 01.01.2020.  
nestandarta dekoratīvais 
elements
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Vai vēlaties uzzināt vairāk par REHAU logiem?  
Jūsu specializētais logu ražošanas uzņēmums labprāt sniegs konsultāciju!

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas. 

Lūdzu, ņemiet vērā attiecīgo tehnisko informāciju par izstrādā-
jumu, kas skatāma vietnē www.rehau.com/ti. 

Papildu informāciju skatiet vietnēs  
www.rehau.lv/logu-dizains


