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dokonalý koncept energie
pro budoucnost to nejlepší – nový okenní systém geneo®  
z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro®



Mezinárodní značka kvality REHAU. 

Vynikající design a vysoká kvalita jsou 

značkou REHAU.

Okna z profilů GENEO® Vám otvírají nové dimenze uživatelského komfortu. Přispívají k tomu vynikající izolační vlastnosti, které Vám výrazně sníží 
spotřebu energie na vytápění. Čím lépe je Vaše budova izolována, tím méně energie musíte vydávat na vytápění místností. Kromě toho také 
aktivně přispíváte energeticky hospodárnými okny ke zlepšení našeho životního prostředí. Jedinečná stabilita umožňuje vytvořit úzký tvar profilů a 
díky tomu také větší plochy skel. Tím získáte dodatečný podíl tepelné energie ze solárního záření.

GENEO® - Progresivní okenní profil
Vize ultrastabilního okenního profilu, bez ocelové výztuže, se stala 
realitou. Konstrukce profilu, dovedená k dokonalosti, nabízí společně 
s vysoce technicky vyspělým materiálem RAU-FIPRO® bezkonkurenční 
výhody.
S hodnotou součinitele tepelného prostupu až do úrovně Uf  = 0,85 
W/m2K je GENEO® zárukou nejvyšší tepelné izolace a ve své třídě je 

tento systém absolutně jedinečný. A to i při nízké pohledové výšce 
od 115 mm. Použitím odpovídajících skel jsou okna z profilů GENEO® 
vhodné pro nízkoenergetické domy.
S materiálem RAU-FIPRO® nemusíte pro zachování obvyklých static-
kých vlastností používat žádné přídavné armování.

* Hodnota U popisuje prostup tepla stavebním prvkem. 

 Čím nižší je hodnota U, tím nižší je tepelná ztráta.

Progresivní konstrukční hloubka 86 mm a 6komorová technologie 
zajistí vynikající tepelnou a hlukovou izolaci.

Hodnota tepelného prostupu Uf* až 0,85 W/m2 K

Profily s vnitřní konstrukcí z materiálu RAU-FIPRO® a se středovým těsněním.
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Přehled všech výhod: 
Okenní profilový systém REHAU GENEO® vhodný nejen pro nízkoenergetické domy

Součinitel tepelného prostupu: hodnota Uf až 0,85 W/m2 K 

Konstrukční hloubka: 86 mm

Odolnost proti vloupání: až do třídy odolnosti 3

Zvuková izolace: až do třídy TZI 5

Povrchová úprava: vysoce jakostní, hladká, uzavřená, se snadnou údržbou

– ideální pro energeticky úsporné domy  – 6komorová technologie
 a pro zlepšení energetické bilance  – pro okna a balkónové dveře 
 rekonstrukcí – pro vyšší standard v bytové výstavbě
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