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”För framtiden är endast det bästa
gott nog”
- För bättre framtidsutsikt!
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Kombinerar traditionell design med ny teknologi
Kärna av Rau-Fipro
Effektiv förseglingsteknologi med 3 lager som testats i
olika väderförhållanden
Liknande byggdjup som ett träfönster
Öppnas utåt eller med vridfunktion
Fast, sidhängt, topphängt eller
med vridfunktion
Kan fås i olika färger och med
trästruktur
Modernt aluminium handtag eller
med hakar
Med eller utan spröjs

Alla egenskaper i korthet:
Värmeisolering:

Uf-värde: 1,1 W/m2K

Byggdjup:

120 mm

Inbrottsklassning:

till klass 3

Ljuddämpning klass:

till klass 5

Ytskikt:

lätt att rengöra

Sexkammarteknik

För effektiv värmeisolering

* U-värde: beskriver värmeutsläpp
genom en byggdel. Desto lägre
värde, desto mindre värmeförlust.

Rau-Fipro materialet gör det möjligt att
tillverka de mest energisnåla fönstren i
sin klass.
Du uppnår det inomhusklimat som du
alltid har önskat dig.
Profilkonstruktionen med integrerad
armering kräver ingen ytterligare
stålförstärkning, varför det inte uppstår
köldbryggor, genom vilka värdefull
energi kan försvinna.
Med bästa skyddet
mot inbrott och hittills ouppnådda
ljudisoleringsegenskaper på köpet.
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PROFILER
HÖGTEKNOLOGI

Otroligt stabilt
RAU-FIPRO® – är fulländad högteknologi. Den höga stabiliteten i
profilkärnan sätter en ny, högre standard för fönstersystem.
Tätningslister
Fönsterprofilen med tre lister av ny konstruktion sörjer för bästa
värmeisoleringsegenskaper. Listerna är exceptionellt elastiska och tål
långvarig belastning, vilket garanterar lång livslängd.

Smäcker design
Profilkonstruktionen har en elegant, smäcker front (115 mm) även för större
fönster. Tack vare den innovativa fönsterlimtekniken från REHAU kan man
också tillverka våningshöga fönster som uppfyller kraven på stabilitet.
Optimering av värmeisoleringsförmågan
Regent Nordic har funktionskammare, som kan användas för olika
ändamål. Kan exempelvis kompletteras med termomoduler för
optimal värmeisolering.
RAU-FIPRO® profilkärna
Profilkärnan av det högteknologiska materialet RAU-FIPRO® ger
önsterprofilerna maximal stabilitet.
Unikt innovativt
Nyheterna i byggbranschen har sitt ursprung i högteknologisk fiberteknik.
Efter flygplanskonstruktion och Formel 1 erbjuder den nu ojämförliga
fördelar i fönsterbranschen.
Högsta kvalité i fråga om egenskaper
Bästa utgångsmaterial och utnyttjande av högteknologi vid tillverkningen
borgar för att RAU-FIPRO® -profilerna är av utomordentlig kvalité och har
lång livslängd. Också för dem som ställer de allra högsta kraven.

När du väljer ett fönster från Regent Fönster får du
en högkvalitativ produkt som sparar pengar i form av
både energikostnader och tid.
Underhållsfriheten gör att du aldrig behöver lägga tid
på ommålning och de goda värmeisoleringsegenskaperna sparar energi.
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REGENT FÖNSTER
FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT

Erfarenhet skapar kvalitet
En bättre framtidsutsikt skapar vi på Regent Fönster genom att ge våra kunder
en kvalitetsprodukt som sparar energi på två sätt, först genom att vara energisnål, men också genom att den spar Dig energi i form av tid, tid som du inte
behöver lägga ner på skrapning och målning, tid som du istället kan lägga på
något annat.
Vi tänker också på miljön i vår egen tillverkning genom att använda
certifierade produkter och genom att vara sparsamma.
Vi samkör våra transporter med hjälpsändningar så att inte våra bilar går
tomma i onödan.

Vad är det då som gör att vi kan hålla så konkurrenskraftiga priser?
Boka en tid med en av våra fönsterexperter så berättar vi mer, en offert
är kostnadsfri
En bättre framtidsutsikt gynnar oss alla.

Kontakta oss på
Tel : 08-400 258 25
Mail: info@regentfonster.se
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