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dloUhodoBě v nejlepší foRmě
vchodové dveře RehAU BRillAnt-design 

Všechny přednosti v přehledu: 
Vchodové dveře ze systému REHAU Brillant-Design – atraktivní se stabilní hodnotou 

Konstrukční hloubka: 70 mm strana 4

Tepelná izolace: hodnota Uf: 1,7 W/m2 K strana 4

Odolnost proti vloupání: do třídy odolnosti 3 strana 9

Povrchové zpracování: vysoce jakostní, hladké, lehce udržovatelné strana 11

– 4 komorová konstrukce (křídlo), 5 komorová konstrukce (rám)
– vysoká pevnost v krutu díky svařenému rohovému spojení
– výborná stabilita zajištěná velkým armováním

Vchodové dveře jsou vizitkou Vašeho domu. Stavíte nebo renovujete a stojíte před důležitým rozhodnutím. 
Pokud kladete důraz na tvar, obytný komfort a uchování hodnot, výběrem vchodových dveří ze systému 
REHAU Brillant-Design učiníte správné rozhodnutí.

Vysokojakostní zpracování se strará 

o robustnost a dlouhou životnost.

Přesvědčivý a lehce udržovatelný: 

Profily s jedinečnou kvalitou povrchu a 

výjimečně ušlechtilým vzhledem.

Osobitý design pro vysoké nároky
Jako markantní optický prvek by měly Vaše 
vchodové dveře zcela zapadnout do architektury 
Vašeho domu. Vchodové dveře ze systému REHAU 
Brillant-Design proto musí splnit celou řadu nad-
standardních požadavků na vzhled: rozmanité barvy, 
tvary a dekory stejně jako velký výběr příslušného 
příslušenství - od skla až po dopisní vhozy. 
kombinace hladkého povrchu a elegantní 20°-zko-
sení profilů propůjčuje Vašim vchodovým dveřím 
náročný a nezaměnitelný charakter.

Trvalá ochrana před povětrnostními vlivy
Vchodové dveře ze systému REHAU Brillant-Design 
nevypadají jen hezky, ale tvoří také odolnou ochranu 
proti větru, chladu a dokonce i proti nárazovému 
dešti. A to vše díky mimořádné kvalitě našich profilo-
vých systémů. Jsou vyrobeny z materiálu RAU-PVC, 
který je velmi odolný proti povětrnostním vlivům a 
působení UV záření. Svařené rohové spojení 
v kombinaci s uzavřeným ocelovým armování 
v křídle nám dává vysokou pevnost v krutu a velké 
armování nám zajišťujei vysokou stabilitu. Tak se 
budete i po dlouhých letech těšit z Vašich vchodo-
vých dveří.
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tepelná izolAce
vítR A nepohodA zůstávAjí venkU 

Dobrá tepelná izolace se počítá
Dveře ze systému REHAU Brillant-Design 
se starají o to, aby vstupní oblast byla ochráněna 
od studeného průvanu. Vchodové dveře musí 
splňovat  také Vaše požadavky na tepelnou izolaci a 
vytvářet tak příjemné klima ve Vašem domě. Se 4 ko-
morovou konstrukcí křídla a 5 komorovou konstrukcí 

rámových profilů slouží vchodové dveře ze systému 
REHAU Brillant-Design jako přirozený izolační prvek. 
Ve spojení s konstrukční hloubkou 70 mm tak získá-
vají vynikající tepelnou a hlukovou izolaci. 
Chlad, vlhkost a hluk jednoduše zůstávají venku 
přede dveřmi - a uvnitř Vašeho domu je teplo.
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Různé typy vchodových dveří

tvARy
pRo jedinečný styl vAšeho domU

Vytvořte si vlastní vchodové dveře podle Vašeho 
vkusu
Jedinečný vzhled vchodových dveří vzniká z harmo-
nické souhry barev a tvarů. Proto je možné pro každé 
individuální přání navrhnout odpovídající vchodové 
dveře. 

Vybrat si můžete z nabídky dveřních výplní nebo 
si navrhnout dveře s příčkovou konstrukcí.   
Dále si můžete vybrat mnoho malých detailů, jako 
jsou dveřní kliky, klepadla, dopisní vhozy a další. 
Vše lze zkombinovat tak, aby byly splněny veškeré 
Vaše požadavky. 
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Do hry přichází barvy
K architektuře Vašeho domu máte samozřejmě 
k dispozici velký výběr barevných variant: 
od klasické bílé přes 150 barevných tónů RAL až 
po různé dekory dřeva. Dekory dveřních výplní a 

Exkluzivní barvy a povrch pro každý styl 

a každou představu.

BARvy
volBA vyváženého vzhledU

rámů jsou přitom vzájemně sladěny. Alternativně je 
možné doplnit vchodové dveře ze systému REHAU 
Brillant-Design o hliníkové krycí lišty, které je možné 
lakovat ve všech barevných tónech RAL nebo je 
nechat eloxovat. 
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ochRAnA pRoti vloUpání
překážkA pRo zloděje zhotovená nA míRU

Pokud jde o bezpečnost, vyznačují se vchodové 
dveře ze systému REHAU Brillant-Design kvalitou, 
na kterou se můžete spolehnout. Pomocí dalšího 
funkčního nadstandardního vybavení, jako jsou 

Vysoká odolnost proti vloupání. 

vícebodové zámky a pojistky pantů, lze vchodové 
dveře podle Vašich individuálních požadavků zařadit 
až do 3. skupiny odolnosti proti vloupání. 
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dloUhá životnost
vchodové dveře pRo celý život

Jen kvalita je stálá 
Vchodové dveře Vám mají sloužit a dělat radost po dlouhou dobu a nepřidělávat žádnou zbytečnou práci. 
Proto jsou vchodové dveře ze systému REHAU Brillant-Design vyráběny v prvotřídní kvalitě. 
Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a díky kvalitnímu povrchu zaručí snadné čištění.

Zpracování materiálu vyniká dlouhou 

životností a stálostí hodnot. 

Kvalitní povrch zaručí snadné čištění.

Vchodové dveře ze systému REHAU Brillant-Design 
jsou vyráběny s vysokou jakostí materiálů a s velkou 
pečlivostí dílenského zpracování. Materiál RAU-
PVC je velmi odolný proti povětrnostním vlivům, 
nevyžaduje údržbu a přispívá trvale k uchování a 
ke zvyšování hodnoty Vašeho domu.

Díky svému kvalitnímu hladkému a uzavřenému 
povrchu jsou okna ze systému REHAU Brillant-
Design méně náchylná na zašpinění a dají se rychle 
a snadno vyčistit pomocí vody, mycího prostředku a 
jemného hadříku.



vchodové dveře RehAU BRillAnt-design
pRo tRvAloU RAdost z vAšeho domovA

Stavíme na kompetenci
REHAU spolupracuje jen se zkušenými výrobci stavebních prvků. 
U těch budete v nejlepších rukou a budou Vám poskytnuty potřebné 
odborné rady. U novostaveb Vašeho domu stejně jako při rekonstruk-
cích - od vzhledu přes tepelnou izolaci a ochranu před sluncem až 
k ochraně proti vloupání. Vaše vchodové dveře budou vyrobeny, 
dodány a namontovány přesně podle Vašeho přání. 
Také po zabudování je Vám odborný zpracovatel plně k dispozici.

Zkušenosti vytváří kvalitu
Již více jak půl století firma REHAU ve světě vyvíjí a vyrábí profilové 
systémy pro okna, dveře a fasády, a to s inovativním myšlením 
propojeným s praxí a s tradičně vysokými požadavky na kvalitu.
Proto využívají technici firmy REHAU také hodnotné poznatky z oblasti 
technického zařízení budov a inženýrských staveb, ve kterých je firma 
REHAU celosvětově rovněž mnoho let úspěšně činná.
Tyto synergie, těsné partnerství s výrobci stavebních materiálů a 
průběžné proškolování pracovníků autorizovaných firem řadí skupinu
REHAU k vedoucím výrobcům oken, dveří a fasád v České republice.

Energetická hospodárnost
Rodina systému Brillant-Design Vám kromě vchodových dveří nabízí i 
okna a posuvně-zdvihací dveře. 

www.rehau.cz

ZASTOUPENÍ REHAU: 
Praha: REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, tel: 272 190 111, fax: 272 680 176, e-mail: ff.cz@rehau.cz
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OKNA ZE SYSTÉMU REHAU BRILLANT-DESIGN
VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE A TVAROVÁ VARIABILITA 
PRO VYSOKÝ STANDARD V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

Prospekt  okenních systémů Brillant-Design  

Tiskové číslo 799700CZ

www.rehau.cz Stavebnictví

Automotive

Průmysl

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘE REHAU BRILLANT-DESIGN
MIMOŘÁDNÝ KOMFORT BYDLENÍ

Prospekt posuvně-zdvihacích dveří               

Brillant-Design 

Tiskové číslo 785700CZ


