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Pencereler ve kapılar, bina cephelerinin temel bileşenleridir. 
Sadece ısı ve ses yalıtımı sağlamakla kalmaz, özgün renklendirme 
sayesinde konuta kişisellik katar.

Özel REHAU boyama sistemi Acryl II size 
renklendirme işlemleriniz için yaratıcılığınızı 
kullanabileceğiniz bir alan ve aynı zamanda 
kalıcı kaliteyi sunar.

Pencere modern veya sade renkli, alüminyum 
efektli veya içeride ve dışarıda farklı boyanmış 
olsa da daima kalite ön plandadır.

RENK KATIN
ACRYL II İLE KİŞİSELLEŞTİRME FIRSATI
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Fakat neden boyalı plastik pencere kullanılıyor?

Cevabı çok basit: Muhteşem görünümlü kişisel renk tasarımınızı, 
REHAU profilli pencerelerin avantajlarıyla birleştirebilmeniz için:

- En yüksek kalite
- Yüksek enerji verimliliği
- İsteğe göre ses yalıtımı
- İsteğe göre hırsızlık emniyeti
- Değerini koruma ve geleceğe yönelik olma
- Bakım ve konfor
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170'den fazla RAL renk tonu arasından ideal renk 
kombinasyonunuzu oluşturun - mavi, kahverengi, 
antrasit renklerden metal efektlerine ve mikalı demir 
karışımlı renklere kadar... 
 
 
 
 GENEO  

Dış tarafın boyanması mümkündür

Euro-Design 86 plus  
Dış tarafın boyanması mümkündür

Dış ve iç aynı boya Dış ve iç farklı boya

Brillant-Design  
İç ve dış boyalı olabilir veya cam oluğu 
ve yoğuşma kanalı dahil (görülebilir tüm 
yüzeyler) her iki tarafta boyalı olabilir

Pencerenizi siz tasarlayın:

-  İç ve dış taraf için farklı boyalar kullanılabilir
 saten yüzeyli boya (parlama derecesi yaklaşık 30)
-  Cam oluğu ve yoğuşma kanalı dahil, içte ve dışta 
 görülen tüm yüzeylerin her iki tarafında boya
-  İç ve dış için farklı boyalar kullanılabilir 
-  Kasa profili ve kanat için farklı boyalar kullanılabilir
- Contalar boyanmaz

YARATICILIĞINIZI SERBEST BIRAKIN
ACRYL II İLE REHAU PENCERE SİSTEMLERİ

Euro-Design 70  
İç ve dış boyalı olabilir veya cam oluğu 
ve yoğuşma kanalı dahil (görülebilir tüm 
yüzeyler) her iki tarafta boyalı olabilir
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RAL 1000 yeşil bej RAL 1014 fildişi RAL 1032 katırtırnağı sarısı RAL 3002 koyu kırmızı

RAL 1001 bej RAL 1015 açık fildişi RAL 1033 yıldız çiçeği sarısı* RAL 3003 yakut kırmızısı

RAL 1002 kum sarısı RAL 1016 kükürt sarısı RAL 1034 pastel sarı* RAL 3004 mor

RAL 1003 sinyal sarısı RAL 1018 çinko sarısı RAL 1037 güneş sarısı* RAL 3005 şarap kırmızısı

RAL 1004 altın sarısı RAL 1019 gri bej RAL 2004 saf turuncu* RAL 3007 siyah kırmızı*

RAL 1005 bal sarısı RAL 1020 zeytin sarısı* RAL 2008 açık kırmızı turuncu* RAL 3009 oksit kırmızısı

RAL 1006 mısır sarısı RAL 1021 kanola sarısı RAL 2009 trafik turuncusu* RAL 3011 kahverengi kırmızı

RAL 1007 fulya sarısı RAL 1023 trafik sarısı RAL 2010 sinyal turuncusu* RAL 3012 bej kırmızı*

RAL 1011 kahverengi bej RAL 1024 toprak sarısı RAL 2013 sedefli turuncu* RAL 3013 domates kırmızısı

RAL 1012 limon sarısı RAL 1027 köri sarısı RAL 3000 ateş kırmızısı RAL 3016 resif kırmızısı

RAL 1013 sedefli beyaz RAL 1028 kavun sarısı* RAL 3001 sinyal kırmızısı RAL 3020 trafik kırmızısı

RENK CÜMBÜŞÜ
RAL RENK PROGRAMI
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RAL 4004 bordo moru RAL 5009 gök mavisi* RAL 5021 su mavisi* RAL 6005 yosun yeşili

RAL 4005 mavi lila RAL 5010 yılanotu mavisi* RAL 5022 gece mavisi* RAL 6006 gri zeytin

RAL 4007 pembe mor* RAL 5011 çelik mavisi* RAL 5023 koyu mavi* RAL 6007 şişe yeşili*

RAL 5000 mor mavi* RAL 5012 açık mavi* RAL 5024 pastel mavi* RAL 6008 kahverengi yeşil*

RAL 5001 yeşil mavi* RAL 5013 kobalt mavisi* RAL 5025 sedefli yılanotu* RAL 6009 çam yeşili*

RAL 5002 lacivert* RAL 5014 güvercin mavisi* RAL 5028 sedefli gece mavisi* RAL 6010 çim yeşili

RAL 5003 safir mavisi* RAL 5015 gök mavisi* RAL 6000 bakır küfü mavisi RAL 6011 muhabbet çiçeği yeşili

RAL 5004 siyah mavi* RAL 5017 trafik mavisi* RAL 6001 zümrüt yeşili RAL 6012 siyah yeşil*

RAL 5005 sinyal mavisi* RAL 5018 turkuaz* RAL 6002 yaprak yeşili RAL 6013 hasırotu yeşili

RAL 5007 parlak mavi* RAL 5019 kapri mavisi* RAL 6003 zeytin yeşili RAL 6014 sarı zeytin

RAL 5008 gri mavi* RAL 5020 okyanus mavisi* RAL 6004 mavi yeşil RAL 6015 siyah zeytin*
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RAL 6016 turkuaz yeşil RAL 6028 çam yeşili RAL 7004 sinyal grisi RAL 7021 siyah gri*

RAL 6017 bezelye yeşili RAL 6029 nane yeşili RAL 7005 fare grisi RAL 7022 gölge grisi

RAL 6018 sarı yeşil RAL 6032 sinyal yeşili RAL 7006 bej gri RAL 7023 beton grisi

RAL 6019 beyaz yeşil RAL 6033 nane turkuaz* RAL 7008 haki gri RAL 7024 granit grisi*

RAL 6020 kromdioksit yeşili RAL 6034 pastel turkuaz* RAL 7009 yeşil gri RAL 7026 granit grisi*

RAL 6021 donuk yeşil RAL 6035 sedefli yeşil RAL 7010 çadır grisi RAL 7030 taş grisi

RAL 6022 Kahve zeytin* RAL 6036 sedefli opal yeşili RAL 7011 demir grisi RAL 7031 mavi gri

RAL 6024 trafik yeşili RAL 7000 sincap grisi RAL 7012 bazalt grisi RAL 7032 Çakıl gri

RAL 6025 eğreltiotu yeşili RAL 7001 gümüş gri RAL 7013 kahverengi gri RAL 7033 Çimento grisi

RAL 6026 opal yeşili RAL 7002 zeytin grisi RAL 7015 yazı tahtası grisi RAL 7034 Sarı gri

RAL 6027 açık yeşil RAL 7003 yosun grisi RAL 7016 antrasit gri* RAL 7035 Açık gri

RENK CÜMBÜŞÜ
RAL RENK PROGRAMI
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NCS renkler için bize danışın

* Sadece şeffaf boya ile boyama

Buradaki renkler, baskı tekniği ile ilgili 
nedenlerden ötürü orijinal renkler ile tam 
olarak aynı değildir.
 

RAL 7036 Platin grisi RAL 7048 sedefli fare grisi RAL 8015 ceviz kahverengisi RAL 9003 sinyal beyazı

RAL 7037 Toz grisi RAL 8000 yeşil kahverengi RAL 8016 maun kahverengisi* RAL 9006 Beyaz alüminyum*

RAL 7038 Açık gri RAL 8001 toprak kahverengisi RAL 8017 çikolata kahverengisi* RAL 9007 gri alüminyum*

RAL 7039 Kuvars grisi RAL 8002 sinyal kahverengisi RAL 8019 gri kahverengi* RAL 9010 saf beyaz

RAL 7040 Pencere grisi RAL 8003 macun kahverengisi RAL 8022 siyah kahverengi* RAL 9016 trafik beyazı

RAL 7042 Trafik gri A RAL 8004 bakır kahverengisi RAL 8023 turuncu kahverengi RAL 9018 papirüs beyazı

RAL 7043 Trafik gri B* RAL 8007 geyik kahverengisi* RAL 8024 bej kahverengi RAL 9022 İnci açık gri*

RAL 7044 ipek grisi RAL 8008 zeytin kahverengisi RAL 8025 donuk kahverengi DB Renk tonu 703 Koyu gri*

RAL 7045 Tele gri 1* RAL 8011 fındık kahverengisi* RAL 8028 Toprak*

RAL 7046 tele gri 2 RAL 8012 kırmızı kahverengi* RAL 9001 krem beyazı

RAL 7047 tele gri 4 RAL 8014 sepya kahverengisi* RAL 9002 gri beyaz
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Pencereleriniz ve kapılarınız size keyif vermeli ve yıllar boyunca ilk 
günkü değerini ve parıltısını korumalıdır.

Ekoloji alanında da ikna edicidir: 
Acyrl II boyası yasal gerekleri de (AB 
Dekoratif Boya Yönetmeliği) eksiksiz 
yerine getirmektedir.

REHAU Acyrl II boyama sistemi, 30 yılı aşkın bir 
süredir pazarda kendini kanıtlamıştır. Neşter kesim 
testi, açık hava testi vb. kaliteyi onaylamaktadır. 
Boyanın yıllar boyunca kalıcı olması garanti edilir:
-  Parlak ve temizlenmesi kolay yüzey
-  Sıradan bakım ile hava koşullarına ve çevre 
 etkilerine karşı dayanır
- Azami yüzey ve boya koruma için şeffaf boya 
 katmanı isteğe bağlı olarak seçilebilir
 
 

Acyrl II boyalarıyla, ko-ekstrüzyon gibi diğer birçok 
boyama yönteminden farklı olarak, neredeyse tüm 
yaratıcı çözümler uygulanabilir. Ayrıca, derhal ileri 
işlemlere tabi tutulabilmeleri için pencere profilleri 
isteğe göre hazır boyalı olarak REHAU fabrikasından 
sevk edilebilir.

%100 KALİTE
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30 yılı aşkın bir süredir REHAU plastik pencere profilleri 
boyanmaktadır. Engin deneyimin, know-how'ın ve sürekli gelişimin 
kaynağı işte budur.

REHAU'nun yapı, endüstri ve otomotiv sektörlerinde 
lider konumunu kanıtlamıştır.
Otomotiv sektöründen bir örnek vermek 
gerekirse onlarca yıldır REHAU fabrikalarında 
tamponlar boyanır.  Her gün trafikte gördüğümüz 
arabalar, pencere ve kapılara nazaran daha fazla 
zorlanma altındadırlar. Pencere boyamada işte bu 
deneyimlerimizden faydalanıyoruz.

REHAU boyalı profillerle istediğinize erişeceğinizden 
emin olabilirsiniz.

%100 KNOW-HOW



Renklerin üzerine şeffaf boya uygulandığında, REHAU Acryl II'in 
solmaya karşı direncinin 1-2 puan artığını belirtmek isteriz.
Göl ve deniz iklimine maruz kalan yerlerde (kıyılardan yaklaşık 
50 km'ye kadar uzaklıklarda), endüstriyel hava kirlenmesine maruz 
kalınan bölgelerde ve çok yüksek rakımlı yerlerde (> 1.000 m) de tüm 
renk tonlarına şeffaf boya uygulanması gerekir. 

Renk onayları, Orta Avrupa ikliminin hüküm sürdüğü ülkeler için 
geçerlidir ( İskandinavya, Almanya, Benelüks ülkeleri, Fransa, İsviçre, 
Avusturya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 
41 ° kuzey enlemine kadar eski Çekoslovakya, 41 ° kuzey enlemine 
kadar Arnavutluk, Makedonya, İtalya, İspanya ve Portekiz).

REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş.
Kore Şehitleri Caddesi   No:42   34334   Zincirlikuyu - İstanbul     Tel: (0212) 355 47 00 Pbx     Fax: (0212) 288 30 14

Bu doküman telif hakları uyarınca koruma altındadır.Telif hakkıyla ilişkilendirilen haklar, özellikle başka dillere 
çevrilmesi, yeniden basılması, resimlerin alınması, yayınlanması, fotokopi veya benzer yollarla çoğaltılması ve veri 
düzenleme sistemlerine kaydedilmesi gibi hakları korunmuştur.

Sözlü ve yazılı olarak uygulama tekniğine ilişkin danışmanlığımız, deneyime dayalı olup, en doğru bilgi ışığında 
gerçekleşir, ancak bağlayıcı olmayan bir açıklama olarak geçerlidir. Etkimizin dışında yer alan çalışma koşulları 
ve farklı uygulama koşulları, bize ait olmayan verilerle ilgili bir talebi geçersiz kılar.
REHAU ürününün öngörülen kullanım amacı için uygun olup olmadığının kontrol edilmesini öneriyoruz. Ürünlerin 
uygulanması, kullanılması ve işlenmesi bizim kontrol olanaklarımızın dışında gerçekleşir ve bu nedenle yalnızca 
sizin sorumluluğunuz altındadır. Ürünlerin uygulanması, kullanılması ve işlenmesi bizim kontrol olanaklarımızın 
dışında gerçekleşir ve bu nedenle yalnızca sizin sorumluluğunuz altındadır, www.rehau.de/LZB internet adresinde 
görülebilir. Bu durumda garantimiz, şartnamelerimiz uyarınca ürünlerimizin değişmeyen kalitesine ilişkin olası 
garanti talepleri konusunda da geçerlidir.

www.rehau.com.tr © REHAU  730722   08.2011


