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LOGI NO REHAU EURO-dEsIGN 60 PROFILIEM
EKONOMISKS RISINĀJUMS AR VĀCU MARKAS KVALITĀTI
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KVALITĀTE UN EKONOMIJA
LOGI NO EURO-dEsIGN 60 PROFILIEM

Logi ir investīcijas visam mūžam: vai ceļat no jauna vai remontējat, jebkurā gadījumā Jums jāpieņem 
svarīgs lēmums. Ja Jums būtiska kvalitāte un ekonomiskums, logi no Euro-Design 60 profiliem būs pareizā 
izvēle. 

Ekonomisks risinājums augstām prasībām
Pateicoties gludajai virsmai un elegantajam 15° falces slīpumam, logi no Euro-Design 60 profiliem ir 
vizuāls ieguvums ikvienai ēkai. Dubultais blīvējums aiztur caurvēju, putekļus un mitrumu, tā gādājot par 
patīkamu iekštelpu klimatu. Logi no Euro-Design 60 trīskameru profiliem ar 60 mm iebūves dziļumu 
piedāvā ekonomiski pārliecinošus risinājumus, uz kuru kvalitāti var droši paļauties. Pats par sevi sa-
protams, Euro-Design 60 sistēmas profili atbilst visām jaunā Enerģijas taupīšanas priekšraksta (EnEV) 
prasībām.

Trīs kameras un 60 mm iebūves dziļums

Šis logotips simbolizē REHAU kvalitāti. 

Izcils dizains un visaugstākā kvalitāte ir  

REHAU simboli.

Profila iekšpusē un ārpusē esošās 

priekškameras nodrošina labu skaņas un  

siltuma izolāciju.

Visas priekšrocības īsumā: 
Logu profilu sistēma Euro-Design 60

Siltumizolācija: Uf vērtība: 1,6 W/m2 K 

Iebūves dziļums: 60 mm / atdurblīvējums

Virsma: augstvērtīga, gluda un viegli kopjama

Skaņas izolācija: līdz skaņas izolācijas klasei Nr. 4

– ideāli piemērota jaunceltnēm un restaurējamām ēkām  
– īpaši piemērota sabiedriskām celtnēm
– logiem un balkonu durvīm 

Wichtig: Erklärender Zusatz zur Zertifizierung!

Zertifizierte Standorte:
1 Rehau (Verwaltung), Rheniumhaus
 Development
2 Eltersdorf (Verwaltung), Ytterbium 4
 Development
3 Brake
 Development in Rehau
4 Feuchtwangen 02
 Development in Rehau
5 Merlesreuth
 Development in Rehau
6 REHAU, OX
 Development in Rehau and Eltersdorf
7 Triptis
 Development in Rehau and Eltersdorf
8 Velen
 Development in Rehau and Eltersdorf
9 Viechtach 05
 Development in Rehau and Eltersdorf
10 Visbek
 Development in Rehau
11 Wittmund
 Development in Rehau and Eltersdorf
12 Morhange (Verwaltung)
 Development
13 Bourges
 Development in Rehau, Eltersdorf and Morhange
14 Morhange
 Development in Rehau and Eltersdorf
15 Srem
 Development in Rehau
16 Ross-on-Wye (Verwaltung)
 Development
17 Amlwch
 Development in Rehau, Eltersdorf and Ross-on-Wye
18 Blaenau 
 Development in Rehau, Eltersdorf and Ross-on-Wye
19 Muri (Verwaltung und Einkauf)
20 Fort Jackson
 Development in Rehau and Eltersdorf
21 Neulengbach
 Development in Rehau and Eltersdorf
22 Osmaneli
 Development in Rehau
23 Sao Paulo
 Development in Rehau and Eltersdorf
24 Tortosa
 Development in Rehau
25 Sibu
 Development in Rehau
26 Moskau
 Development

LOGU
DIZAINS
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ILGMŪŽĪBA
PRIEKS KATRU DIENU

Ilgmūžīgi, viegli kopjami un nezaudē vērtību
Logiem būtu jāpriecē Jūs ilgus gadus un vienlaikus nevajadzētu prasīt daudz darba. Tādēļ logus no 
Euro-Design 60 profiliem izgatavo tikai pirmklasīgā kvalitātē. Tā tie nezaudē savu vērtību un - pateico-
ties augstvērtīgai virsmai - ir arī īpaši viegli kopjami.
Logus no Euro-Design 60 profiliem izgatavo tikai no augstvērtīgiem materiāliem un ar vislielāko rūpību. 
Izejviela  RAU-PVC ir ārkārtīgi noturīga pret laikapstākļu iedarbību, vienkārši kopjama un palīdz ilgstoši 
saglabāt un paaugstināt Jūsu nekustamā īpašuma vērtību. Pateicoties gludajai virsmai un slīpajai falcei 
loga rāmī, logi no Euro-Design 60 profiliem mazāk notraipās, tos var ātri un bez pūlēm notīrīt ar ūdeni, 
nedaudz mazgājamā līdzekļa un mīkstu salveti.

Profili izceļas ar ilgmūžību un ilgstoši 

nezaudē vērtību. 

Slīpā falce rāmja profilā gādā par to, lai 

logi būtu vienkārši kopjami.
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KRĀSAS UN FORMAS,
KAS ATBILST JŪSU MĀJAS STILAM

Akcentēt ar formas palīdzību
Logi ar slīpām vai noapaļotām formām: logi no 
Euro-Design 60 profiliem piedāvā atbilstošas 
formas un risinājumus daudzām arhitektu ieteiktām 
idejām. Piemēram, šprosu logi akcentē Jūsu 
mājas stilu un veido īpašu izteiksmīgu vizuālo 
noformējumu.

Pateicoties profilu noslīpinājumam 15° leņķī, logi 
iegūst elegantu izskatu. Lai nodrošinātu pilnīgi 
individuālu risinājumu tieši Jūsu mājai, pieejamas 
dažāda dizaina logu vērtnes: eleganti noapaļotas vai 
izteiksmīgi nobīdītas plaknē. Tā Jūs varat būt drošs, 
ka logi veidos stilīgus akcentus Jūsu dzīvesvietas 
iekārtojumā un vienlaikus harmoniski iekļausies 
mājas kopējā arhitektoniskajā tēlā. Pats par sevi 
saprotams, profiliem ir augsti siltumizolācijas rādītāji

Kombinējot rāmja profilu ar  Euro-Design 60 apaļo 
vērtni, veidojas ļoti harmonisks loga koptēls, kam 
tirgū nav līdzinieku. Šī logu profilu sistēma spēj 
īstenot visas Jūsu vēlmes.

Jums ir izvēles iespēja
Logi no Euro-Design 60 profiliem ir daudzveidīgi kā formu, tā arī krāsu ziņā.  
Līdztekus klasiski baltiem varat izvēlēties arī krāsotus profilus, kas pieejami praktiski visās RALkrāsās.

Plaknē nobīdīta Z vērtne

Noapaļota dizaina vērtne

Profilu krāsošana: pieejamas praktiski 

visas RAL krāsas.
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ŽALŪZIJU SISTĒMAS
AIZSARDZĪBA PRET SAULI UN INSEKTIEM

Lameļu mikroperforācija: lai gaisma 

būtu maiga, bet insekti paliktu aiz loga. 

Ideāla kombinācija: logi no 

Euro-Design 60 profiliem un žalūzijas 

Comfort-Design Plus.

Eleganta aizsardzība pret  spilgtu gaismu, karstumu un ziņkāriem 
skatieniem: Comfort-Design Plus.

Speciāli izstrādātā, īpaši smalkā lameļu mikroperforācija gādā, 
lai telpās ieplūstošā gaisma būtu patīkami maiga.

Comfort-Design Plus -
pasargā no pārlieku spilgtas saules, 
ziņkārīgiem skatieniem un nevēlamiem viesiem  
Loga un žalūziju kombinācijas sniedz Jums veselu 
virkni patīkamu priekšrocību: sākot no efektīvas 
aizsardzības pret ziņkārīgiem skatieniem un spilgtu 
gaismu līdz lielākai drošībai pret ielaušanos un 
labākai siltumizolācijai. Pieejami dažādi modeļi 
klasiski baltā krāsā un ar dažādiem koka dekoriem, 

iespējams izvēlēties manuāli darbināmas, kā arī 
elektriski paceļamas žalūzijas. Tāpat papildus pie-
ejams tīkliņš aizsardzībai pret insektiem. 
Unikālā lameļu mikroperforācija padara caur viegli 
pavērtām žalūzijām ieplūstošo gaismu īpaši maigu 
un vienlaikus neļauj insektiem iekļūt iekštelpās. 
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Lai nekas nespētu traucēt Jūsu mieru
Arī tad, ja ārā valda liels troksnis, logi no 
Euro-Design 60 profiliem gādā par to, lai mājās 
būtu patīkams klusums - arī tad, ja ēkas tiešā 
tuvumā atrodas spēcīga trokšņa avoti. Dzīvojamos 
rajonos, kas atrodas īpaši trokšņainās vietās, logus 
no Euro-Design 60 profiliem var piemērot Jūsu 

SKAņAS IZOLĀCIJA
INDIVIDUĀLS RISINĀJUMS

individuālajām prasībām pēc miera un klusuma. 
Euro-Design 60 profili nodrošina logam skaņas 
izolāciju līdz pat 3. klasei. Un pat tad, ja ārā 
valdīs patiešām nepanesams troksnis, Jūs varēsit 
netraucēti atpūsties. 

* Trokšņa līmenis, kas logam jānoslāpē

Skaņas
izolācijas

klase

Satiksmes intensitāte Attālums no mājas līdz ielas 
vidum

Ieteicamā  
skaņas izolācijas pakāpe* 

logam

iespējama ar  
Euro-Design 60

1 Pilsētas iela 1500 auto/dienā 30-12 m 28-29 dB

2 Pilsētas iela 1500 auto/dienā 12-5 m 30-34 dB

3
Automaģistrāle 30 000 auto/

dienā
150-80 m 35-39 dB
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Blīvējuma pozīcija pie normāla gaisa 
spiediena

Pieaugot vēja spiedienam, AirComfort 
sistēma automātiski noslēdzas pēc 
Bernulli principa

Bernulli hidrodinamiskais paradokss
Priekšmeti, kurus skar gaisa plūsma, tiek ievilkti 
tajā, nevis - kā būtu sagaidāms - atgrūsti nost. 
Šis efekts izmantots arī AirComfort vēdināšanas 
sistēmā - pieaugot vēja spiedienam, blīvējuma 
mēlīte paceļas un droši noslēdz gaisa pieplūdi 
telpai.

VĒDINĀšANA UN AIZSARDZĪBA PRET MITRUMU
REhAU AIR COMFORT – INTELIģENTĀ VĒDINĀšANAS SISTĒMA 

Inovatīva sistēma ar pārliecinošu sniegumu 
Lai nepieļautu mitruma veidošanos iekštelpās, kas savukārt veicina pelējuma sēnītes rašanos, 
AirComfort regulē svaiga gaisa pieplūdi logam atkarībā no vēja spiediena. Pateicoties šim unikālajam 
risinājumam, ievērojami samazinās mitruma izraisītu būvkonstrukciju bojājumu iespēja. Pieaugot vēja 
spiedienam, mehānisms jutīgi reaģē un patstāvīgi aizveras. Tā veidojas īpaši patīkams vēdināšanas 
režīms, un tiek novērsts caurvējš. Elastīgi reaģējošā vēdināšanas sistēma darbojas mehāniski, tai nav 
nepieciešama strāva, turklāt tā ir ļoti ekonomiska. Sistēmu iespējams ātri uzmontēt bez skrūvēšanas 
un urbšanas, turklāt ne tikai jauniem, bet arī Jūsu pašreizējiem logiem. Inovatīvais risinājums piemērots 
jaunceltnēm un restaurējamām ēkām.

Pieplūstošais gaiss

Ieplūstošais gaiss



LOGI NO REHAU EURO-dEsIGN 60 PROFILIEM
LAI MĀJA JŪS PRIECĒTU GADIEM ILGI

Mēs izvēlamies kompetenci
REHAU sadarbojas tikai ar pieredzējušiem logu ražotājiem. Pie tiem 
Jūs esat labās rokās un varat saņemt profesionālas konsultācijas arī 
attiecībā uz celtnēm ar speciāliem arhitektoniskiem nosacījumiem. 
Mūsu ražotāji atbalstīs Jūs kā ceļot jaunu māju, tā remontējot jau 
esošo mājokli : Jūs konsultēs gan par noformējumu, gan tādām 
funkcionālām īpašībām kā siltumizolācija, skaņas izolācija un 
aizsardzība pret ielaušanos. Logus izgatavos, piegādās un uzstādīs 
precīzi saskaņā ar Jūsu vēlmēm. Arī pēc logu iebūves ražotājs labprāt 
sniegs Jums nepieciešamās konsultācijas.

Kvalitātes pamatā ir pieredze
Jau vairāk nekā četrus gadu desmitus REHAU izstrādā un ražo 
profilu sistēmas logiem, durvīm, fasādēm un arī žalūzijām. Tas tiek 
veikts, attīstot inovatīvas idejas, balstoties uz praksē gūtu pieredzi un 
tradicionāli izvirzot augstas prasības pret kvalitāti. 
REHAU eksperti izmanto arī vērtīgas atziņas no ēku komunikāciju 
tehnikas nozares, kurā uzņēmums jau daudzus gadus ar panākumiem 
darbojas vispasaules mērogā. Šī iekšējā sinerģija un ciešā sadarbība 
ar logu ražotājiem un to daudzajiem REHAU akadēmijā apmācītajiem 
līdzstrādniekiem padarījuši REHAU par vadošo logu, fasāžu, durvju un 
žalūziju profilu sistēmu ražotāju. 
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