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DESIGN DLA MEBLI 
INNOwACYjNE ROZwIąZANIA SYSTEMOwE Z jEDNEj RękI

Jako innowator i lider na rynku, REHAU prowadzi 
nieustanne prace rozwojowe w zakresie produktów, 
designu i technologii w całym procesie obróbki 
obrzeży meblowych . W ofercie firmy REHAU 
znaleźć można m.in. szeroki wybór dekorów i kolo-
rów, dopasowanych do kolekcji międzynarodowych 
producentów płyt. Dodatkowo kolekcja obrzeży 
meblowych RAUKANTEX
obejmuje liczne projekty autorstwa REHAU, które 
mogą być stosowane jako kontrast wobec blatów 
roboczych lub jako element płyt bocznych i frontów. 

W ramach programu RAUVOLET firma REHAU opra-
cowuje i produkuje funkcjonalne systemy żaluzji 
meblowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o 
szafki stalowe, czy drewniane, przezroczyste, czy 
barwione, zawsze koncentrujemy się na życzeniach 
i wymaganiach naszych klientów. REHAU stawia 
sobie za zadanie nieustanne wprowadzanie inno-
wacyjnych rozwiązań w obszarze mebli i kreowanie 

produktów oferujących wartości dodane. Dowodem 
na to jest opracowanie pochłaniającej dźwięki żaluzji 
meblowej RAUVOLET acoustic-line. Opatentowany i 
wielokrotnie nagradzany system w znacznym stopniu 
przyczynia się do poprawy akustyki pomieszczeń w 
biurach wielkopowierzchniowych. 

Podkreśleniem wysokich kompetencji firmy REHAU w 
zakresie designu jest jednolita linia wzornicza obej-
mująca zarówno obrzeża, systemy żaluzji meblowych i 
listew przyściennych, jak również listwy cokołowe oraz 
profile podłogowe. Odpowiednio skomponowany dobór 
materiałów poszczególnych elementów gwarantuje 
przy tym identyczną strukturę powierzchni, a tym sa-
mym perfekcyjną pod względem wizualnym integrację. 

Ta zdolność do spełniania najwyższych wymogów w 
zakresie wzornictwa i jakości wynika z wszechstron-
nych kompetencji firmy REHAU w obszarze materiałów, 
technologii i powierzchni - zgodnie z hasłem „Design 
dla mebli“.  Znajdź swoją inspirację!

REHAU jest wiodącym producentem i dostawcą innowacyjnych 
rozwiązań opartych na polimerach, znajdujących rozmaite 
zastosowanie w przemyśle meblowym.  
 
Pod hasłem „Design dla mebli“ opracowuje, produkuje i sprzedaje 
funkcjonalne i spełniające najwyższe wymagania powierzchnie oraz 
odpowiednio dostosowane systemy rozwiązań, wykorzystywane we 
wszelkich sferach życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego.



RAUKANTEX Grupy produktów 
i warianty

Tworzywo Druk i uszlachetnianie

visions imitacja prawdziwego szkła PMMA, przejrzysty, 
częściowo barwiony

wklęsłodruk, nadruk na odwrocie

visions design dwustopniowy PMMA, przejrzysty, 
częściowo barwiony,  
kaszerowanie folią metaliczną

wklęsłodruk, nadruk na odwrocie

visions design dwustopniowy V-nut PMMA, przejrzysty, 
częściowo barwiony

wklęsłodruk, nadruk na odwrocie

visions z połyskującym dekorem PMMA, przejrzysty, 
częściowo barwiony

wklęsłodruk, nadruk na odwrocie

visions z efektem cienia PMMA, przejrzysty, 
częściowo barwiony

wklęsłodruk, nadruk na odwrocie
synchroniczny nadruk dekoru i 
lakierowanie

visions imitacja mlecznego szkła PP, przepuszcza światło,  
częściowo barwiony

wklęsłodruk, nadruk na odwrocie

magic I PET, przezroczysty,
z rdzeniem z prawdziwego metalu

bez nadruku/wklęsłodruk

magic II ABS, PP, przepuszcza światło,
powłoka z prawdziwego metalu

bez nadruku/wklęsłodruk
chłodny w dotyku dzięki metalicz-
nej powłoce

magic II design dwustopniowy ABS, PP,
powłoka z prawdziwego metalu

wklęsłodruk
chłodny w dotyku dzięki metalicz-
nej powłoce

magic III ABS, PP, 
folia tłoczona na gorąco

brak

magic 3D PMMA, przezroczysty wklęsłodruk, nadruk na odwrocie

magic 3D, granit PMMA, przezroczysty,  
barwiony w masie, 
pigmentowanie w warstwie 
wewnętrznej

wklęsłodruk, nadruk na odwrocie

RAUKANTEX Grupy produktów 
i warianty

Tworzywo Druk i uszlachetnianie

lite PMMA, przezroczysty, częściowo 
barwiony

wklęsłodruk, nadruk na odwrocie
podświetlenie od spodu

designo ABS, PMMA, PP, barwiony w masie wklęsłodruk, nadruk złożonych 
dekorów, do 6 barw

decor ABS, PP, PVC, barwiony w masie wklęsłodruk

natura ABS, PP, PVC,  
barwiony w masie, 
o strukturze drewna

wklęsłodruk
po obróbce narożników i od 
strony przedniej widoczna struktura 
drewna imitująca naturalną

wood drewno,  
możliwe bejcowanie

możliwe lakierowanie

color ABS, PP, PVC,  
barwiony w masie, 
dostępne wszystkie kolory RAL

brak

duo-color ABS, PP, PVC,  
barwiony w masie dwuwarstwowo 

bez nadruku/wklęsłodruk

basic edge ABS, dla powłok o grubości do 
3 mm możliwe zwijanie, wytrzy-
małe na ściskanie, otwarte pory 
zapewniają łatwe klejenie

brak

soft PP, PVC, barwiony w masie,  
z naniesionym metodą ekstruzji 
uszczelnieniem, różne formy 
elementów uszczelniających

bez nadruku/wklęsłodruk

floor ABS, barwiony w masie na antracyt brak

flex edge PP, barwiony w masie,  
możliwe wszystkie kolory RAL, 
możliwa obróbka krawędzi o 
promieniu do 35 mm 

bez nadruku/wklęsłodruk

Wszystkie linie produktów dostępne są w wielu wymiarach i dostarczane w rolkach, w kilku rodzajach opakowań. 

RAUKANTEX Przegląd produktów z niniejszej broszury: Tworzywo, druk i możliwości uszlachetniania  Patrz także str. 94
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TwORZYwA RAUkANTEX 
PRZEGLąD

Poznaj bogactwo tworzyw obrzeży meblowych RAUKANTEX

RAUKANTEX z tworzywa PP
W ostatnich latach ten nieszkodliwy dla środowiska 
materiał stał się stałym elementem niemal wszyst-
kich programów meblowych. Podczas jego produkcji 
zużywa się małe ilości energii, a sam materiał może 
być później poddany recyclingowi lub obróbce ter-
micznej. Podczas jego spalania powstaje dwutlenek 
węgla i woda (jak w przypadku gazu ziemnego). 
RAUKANTEX PP nadaje się do obróbki za pomocą 
wszystkich powszechnie stosowanych okleiniarek 
pracujących metodą przelotową lub w centrach 
obróbczych. Opatentowany system uniwersalnych 
podkładów gwarantuje optymalne przyklejenie 
obrzeży za pomocą klejów topliwych na bazie EVA/
PA oraz poliuretanu. Materiał obrzeża jest odporny na 
oddziaływanie promieni UV co najmniej do poziomu 7 
w skali wełnianej wg EN ISO 4892-2 metoda B oraz 
charakteryzuje się dużą wytrzymałością termiczną 
i odpornością na oddziaływanie rozpuszczalników. 
Niektóre zastosowania, np. wykonanie krawędzi o 
małych promieniach w centrum obróbczym, możliwe 
są wyłącznie przy użyciu RAUKANTEX PP. 

RAUKANTEX z tworzywa PMMA
Polimetakrylan metylu to twarde tworzywo o dużej 
odporności na zarysowania. Dzięki temu obrzeża 
meblowe wykonane z RAU-PMMA charakteryzują 
się szczególną wytrzymałością i odpornością 
na zużycie. Dodatkowo obrzeża są odporne na 
promieniowanie UV i są światłotrwałe co najmniej 
na poziomie 7 w skali wełnianej wg EN ISO 4892-2 
metoda B. Można je także przetwarzać termicznie 
i w ramach recyklingu. RAU-PMMA jest w wersji 
nieprzetworzonej krystalicznie czysty, co pozwala na 
uzyskanie praktycznie wszystkich przezroczystych, 
półprzezroczystych i nieprzezroczystych odcieni.  
Obrzeża meblowe wykonane z RAU-PMMA 
umożliwiają obróbkę na wszystkich powszechnie 
stosowanych typach okleiniarek.

RAUKANTEX z tworzywa PET
Politereftalan etylenu jest twardym, przezroczystym 
tworzywem polimerowym o dobrej odporności na 
światło ≥ poziomu 6 wg EN ISO 4892-2, met. B. 
RAU-PET jest materiałem fizjologicznie obojętnym 
i zaklasyfikowanym do kat. 2 wg wymogów dot. 
zawartości PAH oraz do klasy palności UL 94 
HB. Odpady powstałe podczas obróbki mogą być 
przetwarzane termicznie i w procesie recyklingu. 

RAUKANTEX z tworzywa ABS
Inny materiałem należącym do grupy termoplastów, 
z których wykonane są obrzeża meblowe jest 
ABS. To wytrzymałe, światłoodporne i odporne 
na oddziaływanie ciepła tworzywo może być 
odzyskiwane w procesie recyklingu i przetwarzane 
termicznie, pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedniego procesu spalania. Dodatkowo ABS 
nie zawiera chloru. Obróbka ABS jest tak prosta, jak 
w przypadku PVC i możliwa za pomocą wszystkich 
powszechnie stosowanych okleiniarek. 

RAUKANTEX z tworzywa PVC
PVC to materiał o wszechstronnym zastosowaniu 
i od dziesięcioleci podstawowe tworzywo obrzeży 
meblowych.   
RAUKANTEX w wersji z PVC ma uniwersalne właści-
wości materiałowe, które powodują, iż jest najbar-
dziej popularnym na świecie obrzeżem meblowym. 
PVC jest łatwy w obróbce, samogasnący, 
światłotrwały co najmniej na poziomie 7, jest 
materiałem odpornym na oddziaływanie substancji 
chemicznych, nadaje się do recyklingu i przy 
właściwym spalaniu może być przetwarzany 
termicznie. PVC, ze względu na niewielkie zużycie 
energii podczas jego produkcji, a także niską 
toksyczność dla ludzi i środowiska przy kontakcie 
z wodą, zaliczany jest do materiałów o korzystnym 
bilansie ekologicznym.
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kOMPETENCjE w ZAkRESIE OBRZEŻY 
REHAU – PARTNER w ZAkRESIE INNOwACjI I ROZwOjU
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Rozwiązania oparte na know-how 
Od dziesięcioleci firma REHAU uchodzi za niezawodnego partnera w 
branży meblowej. Jedną z mocnych stron firmy REHAU jest umiejęt-
ność wczesnego rozpoznawania przyszłych trendów i ich przekładania 
na innowacyjne produkty z korzyścią dla swoich klientów. 

REHAU jako specjalista w dziedzinie obróbki polimerów jest także 
pionierem w zakresie produkcji obrzeży meblowych. Opracowu-
jemy innowacyjne rozwiązania i pracujemy nad rozwojem produktów 
począwszy od pierwszego pomysłu, aż do rozpoczęcia produkcji 
seryjnej. zapewniamy przy tym największą wydajność i bezpieczeń-
stwo procesów produkcyjnych. Jednocześnie koncentrujemy się na 
spełnianiu najwyższych wymogów jakościowych i oczekiwań naszych 
klientów.

Wykwalifikowana kadra naszych pracowników technicznych i handlo-
wych na całym świecie pozwala zapewnić naszym klientom odpowied-
nie doradztwo w każdej fazie procesu produkcji, dzięki czemu możemy 
spełniać ich szczególne wymagania i oferować indywidualne rozwiąza-
nia. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebują nas klienci. 

Połączenie siły innowacji z kompetencjami w zakresie technologii, 
wzornictwa i materiałów, a także wieloletnie doświadczenie w branży 
meblowej, zróżnicowane portfolio produktów oraz szeroka paleta 
usług serwisowych czynią z firmy REHAU niezawodnego dostawcę 
rozwiązań systemowych i partnera w rozwoju.



wZORNICTwO NA NAjwYŻSZYM POZIOMIE
OBRZEŻE jAkO ELEMENT DEkORACYjNY

Design aż po najmniejszy szczegół

Rosnące dążenie do indywidualizacji we wzornictwie meblowym 
i zamiłowanie do detali spowodowały, że obrzeża meblowe w 
coraz większym stopniu pełnią funkcję elementów dekoracyjnych. 
Aspekty funkcjonalne są przy tym równie ważne, jak ujmujące 
wrażenia wizualne i dotykowe. Wzornictwo obrzeży nie jest już 
wyłącznie czymś, co możemy zobaczyć, lecz zaproszeniem do 
postrzegania zmysłem dotyku.
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wZORNICTwO NA NAjwYŻSZYM POZIOMIE
OBRZEŻE jAkO ELEMENT DEkORACYjNY

Proaktywne zarządzanie wzornictwem to 

jedna z mocnych stron firmy REHAU. Stała 

obserwacja rynku oraz analiza postępu-

jącego rozwoju w zakresie wzornictwa, 

architektury i technologii pozwalają na 

wczesne rozpoznanie nadchodzących 

trendów i stworzenie na ich bazie innowa-

cyjnych rozwiązań w zakresie produktów 

i designu. 

Zarządzanie wzornictwem w REHAU
REHAU stawia przede wszystkim na swoje wie-
loletnie doświadczenie rynkowe oraz własne 
kompetencje w zakresie wzornictwa i rozwoju 
produktów. Odzwierciedleniem tego są działające 
w ramach firmy ośrodki badawczo-rozwojowe oraz 
centrum wzornictwa meblowego. Konkursy designu 
i ścisła współpraca ze szkołami wyższymi są stałym 
źródłem kreatywnych bodźców do dalszego rozwoju 
produktów firmy REHAU. 

Nieograniczone możliwości
Opracowany przez REHAU zróżnicowany program tworzyw, z 
jakich wykonywane są obrzeża meblowe RAUKANTEX, stanowi 
odpowiedź na potrzebę maksymalnej swobody podczas 
aranżacji wnętrz. Program wzorniczy z kreatywnymi dekorami 
dostarczającymi inspiracji, obrzeża z imitacją szkła, zachwyca-
jące przejrzystością i przenikaniem światła, szeroka gama po-
wierzchni, struktur i efektów z wykorzystaniem lakieru, a także 
cała paleta dekorów i kolorów perfekcyjnie dostosowanych 
do kolekcji międzynarodowych producentów płyt meblowych 
powodują, iż fantazja w zakresie designu obrzeży nie napotyka 
na żadne ograniczenia.

Atrakcyjna oferta produktów dostępnych od zaraz: 
REHAU EXPRESS COLLECTION
Obrzeża RAUKANTEX z programu REHAU EXPRESS COLECTION 
dostarczamy szybko, elastycznie i w wymaganych przy danym 
projekcie ilościach. W ten sposób perfekcyjnie dostosowujemy 
się do potrzeb naszych partnerów handlowych i projektantów 
wnętrz. Prowadzimy także nieustanne prace nad poszerzeniem 
kolekcji o aktualne nowości z zakresu powierzchni i dekorów, 
a także nad kolekcjami charakterystycznymi dla określonych 
regionów lub krajów. W ten sposób kolekcja REHAU EXPRESS 
COLLECTION idzie zawsze z duchem czasu. 
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kOMPETENCjE w ZAkRESIE MATERIAŁÓw I 
TECHNOLOGII
jAkOśĆ OD SAMEGO POCZąTkU 

Tworzywa i receptury firmy REHAU 

Własne prace rozwojowe REHAU w zakresie nowych materiałów 
już od samego początku istnienia przedsiębiorstwa stały się 
jedną z podstaw jego sukcesu. Jakość, niezawodność i korzyści 
wynikające z zastosowania produktów REHAU stanowią priorytet w 
działalności firmy. 

Kilka tysięcy specjalistycznych receptur 

dla najróżniejszych branż tworzy ogromne 

portfolio materiałów oferowanych przez 

REHAU.
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zrównoważona gospodarka zasobami oraz nisko-
odpadowa produkcja z zastosowaniem aktywnych 
koncepcji recyklingu w dalszym ciągu stanowią 
najważniejsze zadania, jakie stawia przed sobą 
REHAU w zakresie rozwoju materiałów, technologii 

i produkcji. W ponad 40 zakładach produkcyjnych 
firmy REHAU na całym świecie szczególną uwagę 
przywiązuje się do właściwości technologicznych 
wytwarzanych materiałów. 

Konsekwentne badania i optymalizacja zarówno w 
zakresie technologii i tworzyw, jak i w obszarze wzor-
nictwa, umożliwiają nam dostarczanie
przemysłowi meblowemu nowych bodźców. We współ-
pracy z naszymi klientami możemy także wprowadzać 
w życie innowacyjne rozwiązania. Towarzyszymy 
naszym produktom począwszy od pierwszego pomysłu, 
poprzez ich rozwój i etap ostatecznego wyboru i
optymalizacji, aż do ich finalnego montażu czy 
zastosowania. Aby umożliwić klientom fachowe 
doradztwo w zakresie zastosowań naszych produktów, 
oddajemy im do dyspozycji doświadczonych specjali-
stów, którzy w ramach wewnętrznych

szkoleń zdobywają informacje o nowościach
technicznych i stale poprawiają swoje kwalifikacje. 

Naszym know-how dzielimy się z klientami, oferując 
im wyjątkowy serwis w postaci szkoleń, seminariów 
i warsztatów organizowanych w ramach AKADEMII 
REHAU.

Dzięki e-biznesowi nasza oferta produktowa i serwis 
informacyjny są dostępne przez całą dobę. Szeroki 
zakres usług oferowanych przez REHAU uzupełnia 
odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw oraz 
optymalna logistyka.
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RAUkANTEX LASER EDGE
CZYSTY POLIMER – wSZYSTkO jAk Z jEDNEj BRYŁY

Obrzeża do technologii laserowej

Stale rosnące wymagania w zakresie wyglądu i wzornictwa oraz 
wysoka jakość produktów i ich funkcjonalność odgrywają istotną 
rolę w produkcji mebli. Kluczową technologię gwarantującą speł-
nienie powyższych wymogów stanowi rewolucyjna metoda zgrze-
wania laserowego. 

Ta innowacyjna technologia umożliwia wykonanie 
trwałego połączenia między obrzeżem a płytą, bez 
spoiny i bez użycia kleju, a także zoptymalizowa-
nie procesów produkcji.

Podczas zgrzewania obrzeża z płytą stosowany 
dotychczas w maszynach przelotowych agregat 
klejący został  zastąpiony wysokowydajnym lase-
rem. Topi on polimerową warstwę funkcyjną, 
znajdującą się na spodniej stronie wykonanego 
metodą ekstruzji obrzeża, tworząc trwałe połączenie 

obu elementów. W ten sposób przy obróbce można 
całkowicie zrezygnować z zastosowania kleju i 
wykonać trwałe, interesujące pod względem 
wizualnym, funkcjonalne i bezspoinowe połą-
czenie płyty i obrzeża.

Dzięki temu całkowicie znika problem spoiny klejo-
wej, która poprzez wycieranie się, zabrudzenie lub 
żółknięcie zwykle negatywnie wpływała na ogólny 
efekt wizualny mebli. W efekcie tego uzyskujemy 
wrażenie wykonanej z jednej bryły całości.

Wykorzystując swoje kompetencje w za-

kresie tworzyw i technologii, REHAU jako 

pierwszy producent na rynku opracował 

innowacyjną generację obrzeży na bazie 

czystych polimerów, dedykowaną dla 

technologii laserowej. 

Nowa generacja obrzeży

nadaje się do wszystkich dostępnych na 

rynku technologii i może być stosowana 

do wszystkich linii produktów REHAU. 

Wszystkie obrzeża oznaczone tym sym-

bolem są opcjonalnie dostępne w wersji 

RAUKANTEX laser edge.

Dodatkowe informacje dotyczące 

RAUKANTEX laser edge: bez kleju, 

bez spoiny, bez problemu w katalogu 

M40750. 

12



zalety technologii laserowej:
Design
 - trwałe i atrakcyjne połączenie, bez spoiny 
i bez użycia kleju, oparte wyłącznie na 
polimerach
 - jednolity wygląd dzięki dokładnemu 
dopasowaniu kolorów warstwy funkcyjnej i 
dekoracyjnej
 - warstwa funkcyjna dostosowana do twardo-
ści warstwy dekoracyjnej – nie wyciera się 
podczas codziennego użytkowania
 - całkowita swoboda w doborze kolorów i 
dekorów – wszystkie linie produktów mogą 
być przygotowane w wersji przeznaczonej 
do obróbki laserowej

Jakość
 - trwałe i funkcjonalne połączenie bezspo-
inowe
 - zwiększona wytrzymałość termiczna płyt i 
odporność na wilgoć

Obróbka
 - większe bezpieczeństwo procesów
 - zmniejszenie ilości etapów i środków 
produkcji
 - minimalne nakłady konserwacyjne i krótszy 
czas przygotowania produkcji
 - brak konieczności dobierania tworzywa 
obrzeża, substancji zwiększającej przyczep-
ność oraz kleju
 - brak potrzeby magazynowania i logistyki 
środków produkcji



Obrzeża RAUKANTEX – funkcjonalne, kreatywne, wszechstronne

REHAU oferuje swoją innowacyjną generację obrzeży do zgrzewania 
laserowego dla wszystkich znanych programów z linii RAUKANTEX.

Poznaj bezgraniczne bogactwo 
obrzeży RAUKANTEX
Niezależnie od tego, czy są to atrakcyjne kolory 
frontów i korpusów, czy też klasyczne dekory imitu-
jące drewno i kamień, bezspoinowe przejście mię-
dzy obrzeżem i płytą podkreśla jakość stosowanego 
materiału o jednolitej strukturze. W połączeniu z 
linią produktów RAUKANTEX visions, czyli „szkłem z 

rolki“, nowa generacja obrzeży firmy REHAU pozwala 
na uzyskanie wyglądu szkła we frontach o specy-
ficznie zaokrąglonych czy ściętych krawędziach, bez 
konieczności rezygnacji z zalet jakie oferują nam 
polimery – w tym przypadku PMMA. Bezspoinowy 
wygląd powierzchni i dwustopniowy design obrzeży 
perfekcyjnie imitują płytę z prawdziwego szkła 
umieszczoną na przykład na metalicznym nośniku.

Nowe perspektywy dla wzornictwa otwiera 

połączenie płyt z ekstrawaganckimi 

dekorami, błyszczącymi lub szlachetnymi, 

matowymi obrzeżami, które stanowią eks-

kluzywny kontrast do dominujących, lakie-

rowanych na wysoki połysk powierzchni.
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Zachwycające efekty dzięki zastosowaniu  
RAUKANTEX laser edge

Subtelne lub ekstrawaganckie:  
atrakcyjne kolory 

Klasyczne i eleganckie:  
różnorodne dekory imitujące drewno i kamień 

Chłodne i ponadczasowe:  
metaliczne powierzchnie dzięki linii 
produktów RAUKANTEX magic

Przejrzyste i nowoczesne:  
nowa interpretacja szkła dzięki 
RAUKANTEX visions

zachwycający efekt głębi:  
trójwymiarowe powierzchnie 
RAUKANTEX magic 3D

Wyraźne struktury i efekty z użyciem lakie-
rów: 
uszlachetnienie powierzchni dla wyjątkowych 
efektów dotykowych



OBRZEŻA RAUkANTEX 
wSZęDZIE NA MIEjSCU 



Bazując na swoich kompetencjach w 
zakresie wzornictwa, funkcjonalności, 
technologii i wykończenia powierzchni, 
REHAU oferuje różnorodne rozwiązania, 
spełniając oczekiwania swoich klientów.

OBRZEŻA RAUkANTEX 
wSZęDZIE NA MIEjSCU 
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LINIE wZORNICZE
jAk Z jEDNEj BRYŁY
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LINIE wZORNICZE
jAk Z jEDNEj BRYŁY

Design łączy 
zamiłowanie do detali i spójny, harmonijny wygląd są ważnymi 
aspektami wzornictwa meblowego i architektury wnętrz. Materiały i 
powierzchnie wymagają harmonijnego połączenia zarówno pod wzglę-
dem wizualnym, jak i dotykowym, a poszczególne elementy perfek-
cyjnego dopasowania. REHAU jako dostawca rozwiązań systemowych 
bierze wszystkie te aspekty pod uwagę. Koniec z mozolnym dobie-
raniem poszczególnych elementów - dzięki programom wzorniczym 
REHAU obejmującym wiele produktów, Klienci otrzymują wszystko z 
jednej ręki.

Linia wzornicza "szkło" Linia wzornicza "szlachetny mat"

Linia wzornicza "metal" Linia wzornicza "połyskujący dekor" 

Linia wzornicza "inspiration"
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LINIA wZORNICZA "SZkŁO"
PRZEZROCZYSTE w kAŻDYM CALU

RAUKANTEX visions, nazywany "szkłem z rolki", 
stanowi połączenie zalet tworzyw polimerowych 
z wyglądem prawdziwego szkła i stwarza tym 
samym nowe możliwości dla kreatywnego desi-
gnu. Kontynuację tego trendu w obszarze szafek i 
frontów kuchennych stanowi RAUVOLET vetro-line. 
Innowacyjny system imitujących szkło żaluzji łączy 
w sobie cechy wzornictwa wykorzystującego szkło z 
zaletami systemu żaluzji polimerowych. 

Linia wzornicza "szkło" oferowana przez firmę
REHAU otwiera nowe perspektywy dla wymagają-
cych, harmonijnych projektów przestrzeni kuchen-
nej, zapewniając jednolitą kolorystykę i wygląd 
poszczególnych elementów.

Szkło jest tworzywem silnie obecnym w aktualnych trendach. 
Aby efekt szklanej powierzchni wykorzystać także na frontach 
żaluzji meblowych czy obrzeży i uzyskać w ten sposób harmonijne 
zestawienie poszczególnych elementów, REHAU przygotował linię 
wzorniczą "szkło", obejmującą systemy RAUKANTEX visions i 
RAUVOLET vetro-line.
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Fascynacja szkłem w ramach linii wzorniczej:
 - Perfekcyjna imitacja szklanych powierzchni z 
PMMA
 - zalety systemów polimerowych, np. doskonałe 
właściwości bieżne systemów żaluzji 
 - Perfekcyjnie dopasowane kolory i design lub 
dekory (np. z jednolitym połyskiem)



LINIA wZORNICZA "METAL"
OLśNIEwAjąCE PERSPEkTYwY DLA ARANŻACjI kUCHNI

Wykorzystanie metalicznych 
powierzchni w aranżacji kuchni 
to prawdziwa klasyka designu. 
Oferowana przez REHAU linia 
wzornicza "metal" dostarcza 
wartościowych produktów w 
obszarze żaluzji meblowych, płyt 
bocznych, blatów roboczych, 
wnęk, korpusów i cokołów.

Chłodne aluminium czy ekskluzywny wygląd stali 
nierdzewnej - obrzeży, systemów żaluzji meblo-
wych, listew przyściennych oraz cokołowych zostały 
tak dobrane, że cały system mebli urzeka szlachet-
nym wyglądem. 

W linii wzorniczej "metal" obowiązuje zasada: to co 
najlepsze z dwóch różnych światów. Funkcjonalność 
i łatwa obróbka polimerów w połączeniu z wymaga-
jącym wzornictwem i wrażeniami dotykowymi jakich 
dostarcza aluminium. 
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Metaliczna klasyka w ramach jednej linii wzor-
niczej: 
 - jednolity wygląd i materiał 
 - wyjątkowe wrażenia dotykowe dzięki po-
wierzchni z prawdziwego metalu 
 - zalety systemów polimerowych, np. doskonałe 
właściwości bieżne systemów żaluzji 
 - szlachetne zestawienia (połączenie szkła z 
metalem)



LINIA wZORNICZA "INSPIRATION"
kREATYwNE BODŹCE DLA PROjEkTANTÓw MEBLI

Obejmująca różne warianty linia wzornicza "Inspiration" to 
propozycja REHAU oferująca klientom maksimum kreatywności i 
prawdziwą swobodę tworzenia przy doborze obrzeży. REHAU idzie 
jednak o krok dalej i całą paletę kreatywnych dekorów oferuje także 
w obszarze żaluzji meblowych. 

Absolutne novum to innowacyjna metoda dekora-
cyjnego nadruku powierzchni profili pochłaniających 
dźwięk RAUVOLET acoustic-line. Na froncie żaluzji 
meblowej znikają typowe listwy, a zastępuje je 
efektowna gładka powierzchnia.
Optymalnie zestawione wzornictwo tworzy nowy 
wymiar aranżacji przestrzeni, np. przy grupowaniu 
stanowisk do pracy lub optycznemu wydzieleniu 
przestrzeni. zwykłe miejsce do pracy przeradza się 
w atrakcyjną przestrzeń życiową o wyszukanym 
wzornictwie.
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Więcej kreatywności dzięki liniom wzorniczym: 
 - szeroka gama kreatywnych dekorów dla 
obrzeży
 - nadruk dekoru na powierzchni profili
RAUVOLET 
 - spójna gładka powierzchnia 
 - maksymalna swoboda tworzenia



LINIA wZORNICZA "POŁYSkUjąCY DEkOR"
SUBTELNA EkSTRAwAGANCjA

Poprzez zastosowanie 
elementów powłoki lakierniczej 
i wykorzystanie różnych 
poziomów połysku można 
uzyskać zupełnie nowy wygląd 
obrzeży. 

Motywy kwiatowe, formy geometryczne, struktura 
drewna - wyobraźnia nie napotyka tutaj na żadne 
ograniczenia: w tym wariancie można wykonać 
wszystkie dostępne dekory obrzeży.  Jeśli chodzi 
o uszlachetnione powierzchnie, nasze motto brzmi 
„wszystko jak z jednej bryły“ - nawet systemy żaluzji 
meblowych i listew przyblatowych zachwycają 
monolitycznym wyglądem.
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Linia wzornicza "połyskujący dekor" w połącze-
niu z różnymi motywami dekoracyjnymi:
 - nieograniczone bogactwo
 - kombinacja różnych stopni połysku
 - uzyskanie jednolitego, zharmonizowanego 
wyglądu



Wykorzystując swoje 
kompetencje w obszarze 
uszlachetniania powierzchni 
REHAU oferuje "szlachetny mat" 
- całkowicie nową generację 
powierzchni o stopniu połysku 
poniżej 6 jednostek, które 
stanowią swoiste zaproszenie do 
doświadczania ich dotykiem.

Oprócz wyjątkowego wyglądu bez efektu odbijania 
światła (efekt lśnienia) oraz odczuwalnej w dotyku 
jedwabistej powierzchni, dodatkową pozytywną 
cechą obrzeży jest ich funkcjonalność. Szczególnie 
duża odporność na zarysowanie i brak wrażliwości 
na brud, kurz lub ślady palców to cechy szczególnie 
pożądane zwłaszcza dla zastosowań w pomieszcze-
niach kuchennych.

LINIA wZORNICZA "SZLACHETNY MAT"
GENERACjA jEDwABISTYCH POwIERZCHNI
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Linia wzornicza "szlachetny mat":
 - połysk poniżej 6 jednostek
 - brak efektów odbijania światła
 - jedwabisty w dotyku
 - odporny na zarysowania
 - odporny na brud, kurz i ślady palców



SZkŁO – PRZEZROCZYSTA ELEGANCjA
SZLACHETNY wIZERUNEk
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SZkŁO – PRZEZROCZYSTA ELEGANCjA
SZLACHETNY wIZERUNEk

RAUKANTEX visions z imitacją prawdzi-
wego szkła

RAUKANTEX visions z imitacją mlecznego 
szkła

RAUKANTEX visions design dwustopniowy RAUKANTEX visions design dwustopniowy 
V-Nut 

RAUKANTEX visions z połyskującym 
dekorem

RAUKANTEX visions z efektem cienia

RAUKANTEX visions – szkło z rolki
Szkło od dawna stanowi materiał często wykorzystywany w architek-
turze, wzornictwie, a także w życiu codziennym. Trudno też wyobrazić 
sobie nowoczesną kuchnię bez przezroczystych lub przepuszczających 
światło szklanych drzwi i powierzchni. 

Linia produktów RAUKANTEX visions to oferta REHAU, która stwarza 
możliwość połączenia niepowtarzalnego wyglądu prawdziwego szkła 
z pozytywnymi właściwościami materiałów polimerowych, co pozwa-
la uzyskać szklane efekty nawet na obrzeżach. Imitacja mlecznego 
lub prawdziwego szkła czy też dwustopniowy design w połączeniu z 
aluminium lub stalą szlachetną sprawiają, że nowoczesne interpretacje 
szklanych powierzchni zachwycają trójwymiarowym efektem głębi oraz 
wiernymi rzeczywistości krawędziami i szlifem.
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RAUkANTEX VISIONS 
SZkŁO Z ROLkI

RAUKANTEX visions z imitacją prawdziwego szkła – kulminacja 
blasku na obrzeżu
RAUKANTEX visions z imitacją prawdziwego szkła to nowa 
interpretacja materiału, jakim jest szkło i efektowny sposób 
wykorzystania jego przezroczystych właściwości na obrzeżach. 

RAUKANTEX visions z imitacją prawdziwego 
szkła
 - perfekcyjne połączenie nowoczesnego 
designu z zaletami obróbki tworzyw polime-
rowych 
 - niepowtarzalny efekt trójwymiarowej głębi
 - nowoczesna przejrzystość
 - bezgraniczny świat kolorów
 - połączenie wzornicze z systemami żaluzji 
meblowych RAUVOLET vetro-line 

Wymiar elementów jest przy tym sprawą drugorzęd-
ną – także przy wąskich krawędziach 
wykorzystanie RAUKANTEX visions, dzięki specjal-
nym technikom obróbki, gwarantuje efekt i wra-
żenia, jakie daje prawdziwe szkło. Można uzyskać 

subtelny odcień prawdziwego szkła lub intensywne 
kolory, takie jak szmaragdowy błękit, mocca czy 
lava. Niemal nieograniczona paleta barw RAUKAN-
TEX visions pozwala przy każdym z zastosowań 
osiągnąć wyjątkowy efekt.
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RAUKANTEX visions z imitacją mlecznego szkła:
 - efekt przepuszczania światła
 - szeroka paleta kolorów
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RAUKANTEX visions z imitacją mlecznego szkła – fascynująco 
kreatywny 
Przepuszczające światło, ale nieprzezroczyste elementy z linii 
RAUKANTEX visions z imitacją mlecznego szkła mogą dzięki 
swojemu wizerunkowi perfekcyjnie dopasować się do frontów lub 
pełnić rolę kontrastu. 

Projekt zależy od indywidualnych preferencji: skromny 
pastelowy błękit lub zieleń, przyciągająca uwagę tun-
dra czy błękit królewski – dzięki RAUKANTEX visions 
z imitacją mlecznego szkła wyszukane projekty stają 
się rzeczywistością. 
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RAUKANTEX visions design dwustopniowy – szlachetne połączenie 
szkła i metalu
RAUKANTEX visions design dwustopniowy łączy w sobie 
nowoczesny wygląd chłodnych metalowych powierzchni z efektem 
głębi, przezroczystości lub przenikania światła obrzeża imitującego 
szkło. 

RAUKANTEX visions dwustopniowy design:
 - połączenie szkła i metalu
 - wyszukany design i wrażenia dotykowe dzięki 
zastosowaniu folii metalicznej 
 - szeroki wybór kolorów i materiałów

Uzyskujemy w ten sposób wygląd tafli szkła położo-
nej na metalowym nośniku. Oferujemy szeroki wybór 
wyselekcjonowanych wzorów: matowe aluminium, 
wysokiej jakości szczotkowana stal i elegancki tytan 

oraz jako kontrast do chłodnych metalicznych po-
wierzchni ciepłe tony, takie jak miedź czy szampań-
skie złoto.
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RAUKANTEX visions design dwustopniowy z V-Nut – efektowne 
połączenie
Szczególnie interesującym produktem z linii RAUKANTEX visions 
są obrzeża z dwustopniowym designem i podłużnym wcięciem w 
kształcie litery V (tzw. V-nut). Wykonane wzdłuż obrzeża wcięcie, 
jeszcze bardziej pogłębia efekt tafli szkła położonej na płycie nośnej. 
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RAUKANTEX visions design dwustopniowy z 
V-Nut:
 - wzmocnienie efektu szklanej tafli  
ułożonej na płycie nośnej 
 - możliwe połączenia materiałów i 
połyskujący dekor
 - nadruk na tylnej powierzchni wcięcia w celu 
stworzenia efektu cienia

Dostępne są połączenia różnych materiałów np. 
szkło/metal, szkło/drewno itp., a także rozwiązania 
z połyskującym dekorem. Możliwości połączenia 
dekorów z najróżniejszymi lakierami są praktycznie 

nieograniczone, niezależnie od tego, czy chcemy 
stworzyć imitację szklanej tafli ułożonej na metalo-
wym nośniku czy też subtelne oddzielenie dwóch 
warstw za pomocą różnych powłok lakierniczych.
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RAUKANTEX visions z połyskującym dekorem – olśniewający efekt 
krawędzi
RAUKANTEX visions z połyskującym dekorem uzyskiwany jest 
przez naniesienie z obu stron subtelnego dekoru, dodatkowo 
uszlachetnionego częściowym lakierowaniem. 

W wariancie z połyskiem można wykonać wie-
le dekorów oferowanych przez REHAU. Dzięki 
wykorzystaniu różnego stopnia połysku uzyskujemy 
subtelną, ale efektowną dekorację. Kwiatowe czy 

wymyślne wzory, proste, geometryczne formy lub 
struktura drewna - przy tego rodzaju ekskluzywnym 
sposobie wykończenia powierzchni wyobraźnia nie 
napotyka niemal na żadne ograniczenia.

RAUKANTEX visions z połyskującym dekorem:
 - subtelne dekoracje dzięki różnym stopniom 
połysku
 - fascynujące refleksy świetlne
 - niezliczone możliwości dzięki połączeniu 
najróżniejszych dekorów
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RAUKANTEX visions z efektem cienia – imponujące, lecz subtelne

RAUKANTEX visions z efektem cienia jeszcze bardziej podkreślają 
wzór dekoru i pozwalają w subtelny, ale efektowny sposób 
zaakcentować określone elementy. 

Poprzez zgrane połączenie dwóch technik - na-
druk dekoru na tylnej stronie przezroczystej taśmy 
obrzeża i częściowe polakierowanie przedniej 
strony obrzeża - uzyskujemy ciekawy efekt cienia. 

Niemal nieograniczony wybór kolorów i możliwość 
wykonania najróżniejszych efektów otwierają przed 
projektantami całkiem nowe perspektywy.

RAUKANTEX visions z efektem cienia:
 - imponujący efekt cienia poprzez specjalny 
nadruk i częściowe lakierowanie
 - niemal nieograniczony wybór kolorów i 
efektów
 - możliwe barwienie w masie
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METAL – CHŁODNA ZMYSŁOwOśĆ 
LUB CIEPŁY BLASk
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RAUKANTEX magic I RAUKANTEX magic II

RAUKANTEX magic II design dwustop-
niowy

RAUKANTEX magic III

RAUKANTEX magic 3D

RAUKANTEX magic – stylowe akcenty najwyższej jakości  
Chłodne aluminium, wysokiej jakości stal nierdzewna czy też klasyk 
designu chrom - metal w dalszym ciągu jest źródłem fascynacji dla 
świata designu. Różnice tkwią w szczegółach: chłodne metaliczne 
powierzchnie jak aluminium, stal nierdzewna czy tytan lub cieplejsze 
tony, takie jak miedź czy szampańskie złoto – obrzeża z linii produktów 
RAUKANTEX magic stanowią wysokiej jakości stylowy akcent. zakres 
zastosowania RAUKANTEX magic jest niemal nieograniczony; obrzeża 
klasy premium stosuje się nie tylko w kuchni, ale i w biurach, gabine-
tach, pomieszczeniach mieszkalnych i w sypialniach.

Najwyższej jakości, efektowny akcent przy użyciu linii produktów RAU-
KANTEX magic. Różnorodność dostępnych wariantów spełni Państwa 
indywidualne oczekiwania: 
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RAUKANTEX magic I – różnica tkwi w szczególe

RAUKANTEX magic I wypełni każdą kuchnię blaskiem. Obrzeże z 
rdzeniem z prawdziwego metalu i opcjonalnym wytłoczeniem jest 
dostępne w wersji aluminium, stal szlachetna i chrom. 

Przezroczyste jak szkło lub barwione na dowolne 
kolory elementy pozwolą urzeczywistnić każde 
marzenie o kuchni. Opatentowany program
RAUKANTEX magic I posiada przy tym bardzo dobre 
właściwości technologiczne.

RAUKANTEX magic I: 
 - dostępne w wariantach aluminium, stal 
szlachetna i chrom 
 - z rdzeniem z prawdziwego metalu i opcjo-
nalnym wytłoczeniem
 - dostępne wersje przezroczyste jak szkło i 
barwione na dowolny kolor 
 - powierzchnia pokryta lakierem UV
 - łatwa obróbka krawędzi na łukach
 - rozwiązanie opatentowane 

RAUKANTEX magic II:
 - wrażenia dotykowe i wizualne prawdziwego 
metalu w połączeniu z łatwą obróbką typową 
dla tworzyw polimerowych
 - dostępne w wariantach aluminium, stal 
szlachetna i chrom 
 - możliwe użycie farby podkładowej jako kon-
trastu
 - powierzchnia pokryta lakierem UV
 - łatwa obróbka krawędzi na łukach
 - możliwość uszlachetnienia powierzchni poprzez 
nadruk
 - wszystkie kolory magic II dostępne są również 
jako magic 3D

RAUkANTEX MAGIC 
NAjwYŻSZEj jAkOśCI STYLOwY AkCENT  
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RAUKANTEX magic II – styl i wysoka jakość 

Kaszerowana folia metaliczna powoduje, iż RAUKANTEX magic II 
łączy w sobie wygląd i wrażenia dotykowe prawdziwego metalu z 
zaletami tworzyw polimerowych w zakresie obróbki. 

Dodatkową zaletą „metalu z rolki“ są dobre wła-
ściwości podczas obróbki krawędzi. Dzięki nowym, 
ciepłym metalicznym odcieniom, takim jak miedź 
czy szampańskie złoto, REHAU oferuje w ramach li-

nii produktów RAUKANTEX magic II wysokiej jakości 
alternatywę do chłodnych powierzchni z aluminium 
czy stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do blatów 
roboczych oraz szerokich płyt bocznych. 

Istnieje możliwość wykonania nadruku na 

metalicznej folii, przykładowo fantazyjnymi 

dekorami z kolekcji wzorniczej Inspiration. 

To połączenie wysokiej jakości powierzch-

ni imitującej metal i kreatywnego designu 

stwarza zupełnie nowe perspektywy dla 

projektowania. 
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RAUKANTEX magic II design dwustopniowy – do blatów roboczych 
i płyt bocznych
Przy użyciu produktów z linii RAUKANTEX magic II design 
dwustopniowy można uzyskać dostosowane do danego wzornictwa 
przejście pomiędzy dekorem płyty a metalicznym nośnikiem. 

Obrzeża RAUKANTEX magic II z dwustopniowym 
designem zostały stworzone z myślą o obróbce 
blatów roboczych lub płyt bocznych i są wykonane z 
polipropylenu. Realizację indywidualnych projektów 

umożliwia prawie 7000 dekorów RAUKANTEX o wy-
glądzie imitującym drewno, kamień oraz w innych, 
fantazyjnych wzorach. 
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RAUKANTEX magic II design dwustopniowy 
 - kaszerowane folią metaliczną
 - wygląd prawdziwego aluminium i stali 
nierdzewnej / RAUKANTEX visions design 
dwustopniowy 
 - możliwe wykorzystanie wszystkich powierzchni 
i kolorów z linii RAUKANTEX magic II 
 - powierzchnia pokryta lakierem UV
 - łatwa obróbka krawędzi na łukach

RAUKANTEX magic III:
 - alternatywa do kaszerowania folią metaliczną
 - różnorodne możliwości kreacji/tworzenia 
obrzeży

RAUKANTEX magic III – alternatywa, która przekonuje

RAUKANTEX magic III to prosta i ekonomiczna alternatywa dla linii 
produktów RAUKANTEX magic II. zamiast prawdziwego metalu w 
programie tym wykorzystano cienką warstwę folii do termodruku. 
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RAUKANTEX magic 3D  – Design z efektem głębi

Kolejnym rewelacyjnym rozwiązaniem jest linia produktów RAUKANTEX 
magic 3D. Dzięki połączeniu przezroczystej powierzchni z wysokiej ja-
kości nadrukiem na tylnej stronie obrzeża uzyskujemy wyjątkowy efekt 
trójwymiarowej głębi. 

RAUKANTEX magic 3D: 
 - wyjątkowa i trójwymiarowa głębia
 - wyrazisty, wspaniały wygląd 
 - możliwe tłoczenie i nadruk powłok metalicz-
nych od tylnej strony 
 - możliwość nadruku z obu stron  
(np. spienionego aluminium)
 - brak efektu ramki 
 - bardzo dobre właściwości podczas obróbki

„Efekt 3D“ sprawia, że dekory są bardziej wyraziste, 
a kolory stają się jeszcze żywsze. Dodatkową zaletą 
są także właściwości obróbcze materiału: łatwe 
wykonywanie krawędzi, wykończenie nie wymaga-

jące dodatkowych prac, powierzchnia umożliwiająca 
polerowanie i wzór dekoru, który zostaje zachowany 
nawet po sfrezowaniu krawędzi.
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Uszlachetnienie powierzchni w 
klasie premium

RAUKANTEX magic 3D z wytłaczaną powierzch-
nią
 - szeroki wybór obustronnych dekorów i kolorów
 - podkreśla naturalność płyt
 - możliwe wykonanie wielu dekorów techniką 
druku sześciobarwnego
 - zachwycająca głębia dekorów
 - brak efektu ramki, wzór dekoru znajduje się 
także na krawędzi
 - złożone dekory o wyglądzie i z wytłoczeniem 
imitującym kamień łamany
 - naturalne efekty dotykowe dzięki wytłaczanej 
powierzchni
 - refleksy świetlne dzięki obustronnemu nadru-
kowi
 - lakierowane powierzchnie od matowych po 
Mirror Gloss

Wysokiej klasy uszlachetnienie ze strukturą:
 - brak efektu ramki
 - dostępne różne struktury wytłoczenia
 - możliwe wytłoczenie na powierzchni
 - w dotyku przypominają naturalne materiały

Wysokiej klasy błyszcząca powierzchnia:
 - wariant umożliwiający polerowanie
 - jednolity wygląd dzięki polerowaniu krawędzi
 - możliwe barwienie w masie

Uszlachetnianie klasy premium za pomocą lakierów:
 - od lakierów matowych po wysoki połysk Mirror Gloss 
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kAMIEŃ – w BLISkOśCI Z NATURą 
SIŁA I TRwAŁOśĆ
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kAMIEŃ – w BLISkOśCI Z NATURą 
SIŁA I TRwAŁOśĆ
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RAUKANTEX designo RAUKANTEX decor 

RAUKANTEX magic 3D RAUKANTEX magic 3D "granit"

RAUKANTEX magic 3D „efekt łupka“

Design odczuwalny dotykiem, perfekcyjna interpretacja
Od pewnego czasu naturalne materiały przeżywają renesans we 
wzornictwie meblowym. Jednak nie zawsze musi to być masywny, 
granitowy blat roboczy. Dekory wykorzystywane na frontach i obrze-
żach były doskonalone przez lata, aby stworzyć imitacje do złudzenia 
przypominające różne rodzaje kamienia. Nowe technologie uszlachet-
niania powierzchni umożliwiają stworzenie perfekcyjnej iluzji, także w 
obszarze wrażeń dotykowych. 

Poznaj wrażenia dotykowe i wizualne kamienia w liniach produktów 
REHAU.
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RAUKANTEX designo – wybór należy do Ciebie

Obrzeża RAUKANTEX designo stwarzają użytkownikom zupełnie 
nowe możliwości aranżacji i kształtowania blatów roboczych. 

Ekskluzywna technika wysokiej jakości druku 
sześciobarwnego oraz duży wybór stopnia połysku 
i efektownych lakierów nadają obrzeżom wyjątko-
wy, atrakcyjny wygląd imitujący kamień. Obrzeża 

RAUKANTEX designo same układają się na łukach o 
małych promieniach. Są odporne na oddziaływanie 
pary wodnej, zarysowania i uderzenia oraz spełniają 
najwyższe wymagania. 

RAUkANTEX DESIGNO
BLAT ROBOCZY ZAwSZE NA PIERwSZYM PLANIE 

REHAU oferuje różne dekory, korespondu-

jące z kolekcjami wiodących producentów 

płyt. Ich fantastyczne właściwości użytko-

we idealnie nadają się do uszlachetniania 

blatów roboczych i bufetów.
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Obrzeża RAUKANTEX decor swoją strukturą, formą 
i wyglądem korespondują z kolekcjami wiodących 
producentów płyt meblowych. Linia obrzeży obej-
muje wszystkie dostępne na rynku dekory stanowią-
ce imitację kamienia.
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RAUKANTEX designo: 
 - imponująca jakość druku 
 - technika druku sześciobarwnego
 - dostępne różne stopnie połysku i efektowne 
lakiery
 - wykonane z PP, ABS i PVC
 - bardzo dobre właściwości technologiczne i 
użytkowe

RAUKANTEX decor:
 - nieskończona paleta dekorów
 - dostosowane do kolekcji wiodących
producentów płyt
 - wykonane z PP, ABS i PVC

RAUKANTEX decor – różnorodny wygląd

Linia produktów RAUKANTEX decor powoduje, iż pomysłowość 
nie zna granic. Różnorodne, atrakcyjne dekory potrafią wzbudzić 
zachwyt. 

RAUkANTEX DECOR  
NIEOGRANICZONE MOŻLIwOśCI

49



RAUKANTEX magic 3D – design z efektem głębi

Innym wyjątkowym produktem w ofercie są obrzeża z linii 
RAUKANTEX magic 3D, perfekcyjnie imitujące wygląd i wrażenia 
dotykowe naturalnego kamienia. 

Przezroczyste powierzchnie tworzą wyjątkowe 
trójwymiarowe efekty i powodują, iż dekory o struk-
turze kamienia stają się jeszcze bardziej wyraziste 
i realistyczne. zaletą są także pozytywne właści-

wości materiału podczas obróbki: łatwa obróbka 
krawędzi, powierzchnia umożliwiająca polerowanie 
i wzór dekoru, który zostaje zachowany nawet po 
sfrezowaniu krawędzi. 

RAUKANTEX magic 3D:
 - trójwymiarowe efekty
 - wyrazisty wygląd
 - dobre właściwości podczas obróbki

RAUKANTEX magic 3D "Granit" 
 - naturalne wrażenia dotykowe i wizualne 
 - jedno- lub wielobarwne 
 - fascynująca paleta możliwych dekorów
 - brak efektu ramki dzięki barwieniu materiału w 
masie i równomiernemu rozłożeniu pigmentów

RAUkANTEX MAGIC 
NAjwYŻSZEj jAkOśCI STYLOwY AkCENT  
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RAUKANTEX magic 3D „granit“ – imponujące wrażenia dotykowe 
Ważnym trendem we współczesnym wzornictwie meblowym jest 
perfekcyjne przedstawienie naturalnych materiałów. W związku 
z tym nawet materiałom służącym do wykończenia wąskich po-
wierzchni stawiane są coraz wyższe wymagania pod względem 
wyglądu i wrażeń dotykowych. 
RAUKANTEX magic 3D „granit“ w doskonały 
sposób spełnia powyższe wymagania. Sprawiają-
ca naturalne wrażenie powierzchnia do złudzenia 
przypomina granit, a dodanie barwnych pigmentów 

stwarza fascynującą paletę dostępnych dekorów. 
Linia produktów RAUKANTEX magic 3D „granit“ to 
sposób na zaakcentowanie zarówno frontów, jak i 
blatów roboczych.
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RAUKANTEX magic 3D „dekor łupka“– naturalność z rolki 

Obrzeża z tej linii swoim wyglądem i strukturą podkreślają 
naturalność dekorów imitujących kamień. 

Ten innowacyjny, opracowany przez REHAU produkt 
stanowi połączenie wrażenia kontaktu z prawdzi-
wym dekorem łupka z zaletami w zakresie obróbki 
wynikającymi z właściwości polimerów. Dzięki temu 

dostępny jest kolejny produkt, tym razem „minerał z 
rolki“. Poprzez obustronny nadruk uzyskujemy wyjąt-
kowe refleksy świetlne, a wytłaczana powierzchnia 
zapewnia naturalne wrażenia dotykowe. 

RAUKANTEX magic 3D „dekor łupka“:
 - dekory imitujące kamień o naturalnym 
wyglądzie łupka
 - naturalne efekty dotykowe dzięki wytłacza-
nej powierzchni
 - refleksy świetlne dzięki obustronnemu 
nadrukowi
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DREwNO – wYRAŹNY RYSUNEk SŁOjÓw
PRZYjEMNA NATURALNOśĆ
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RAUKANTEX designo RAUKANTEX decor 

RAUKANTEX natura RAUKANTEX magic 3D

RAUKANTEX wood

Obrzeża poprawiające samopoczucie
Drewno symbolizuje naturalność, ciepło i komfort i jest nieodzownym 
elementem aranżacji przestrzeni kuchennej. za pomocą nowoczesnych 
technik uszlachetniania powierzchni można stworzyć perfekcyjną iluzję 
- drewno o subtelnej strukturze lub z wyraźnym rysunkiem słojów. 

Współczesne interpretacje różnych gatunków drewna oferują linie 
produktów firmy REHAU:
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RAUKANTEX designo – wybór należy do Ciebie

Efektywny kontrast lub dekor zgodny z powierzchnią płyty - obrzeża 
RAUKANTEX designo stwarzają użytkownikom zupełnie nowe 
możliwości aranżacji i kształtowania blatów roboczych. 

Ekskluzywna technika wysokiej jakości druku 
sześciobarwnego oraz duży wybór stopni połysku i 
efektownych lakierów nadają obrzeżom wyjątkowy 
wygląd imitujący drewno. Obrzeża RAUKANTEX 

designo same układają się na łukach o małych 
promieniach. Są odporne na oddziaływanie pary 
wodnej, zarysowania i uderzenia oraz spełniają 
najwyższe wymagania. 

RAUKANTEX designo:
 - sześciobarwny druk pasowany 
 - odporne na działanie pary wodnej 
 - odporne na zarysowania i wysoką tempe-
raturę
 - dostępne różne poziomy połysku i efektow-
ne lakiery
 - ekskluzywny druk pasowany 
 - wykonane z PP, ABS i PVC
 - bardzo dobre właściwości technologiczne i 
użytkowe

RAUkANTEX DESIGNO
BLATY ROBOCZE BARDZIEj NATURALNE 

REHAU oferuje różne dekory, korespondu-

jące z kolekcjami wiodących producentów 

płyt. Ich fantastyczne właściwości użytko-

we idealnie nadają się do uszlachetniania 

blatów roboczych i bufetów.
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RAUKANTEX decor:
 - nieskończona paleta dekorów
 - dostosowane do kolekcji wiodących producen-
tów płyt
 - wykonane z PP, ABS i PVC

RAUKANTEX decor – różnorodny wygląd

Linia produktów RAUKANTEX decor powoduje, że pomysłowość nie 
zna granic. Ciemny mahoń, ciepły odcień buku lub jasny jesion – 
dekory dostępne w ramach programu spełnią wszystkie życzenia 
klientów. 
Obrzeża RAUKANTEX decor swoją strukturą, formą 
i wyglądem korespondują z kolekcjami wiodących 
producentów płyt meblowych. Linia obrzeży 
obejmuje wszystkie dostępne na rynku dekory 
stanowiące imitację drewna.

RAUkANTEX DECOR  
Z ZAMIŁOwANIA DO DETALI 
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RAUKANTEX natura – czysta natura

RAUKANTEX natura nawet na krawędzi uwidacznia swoją strukturę 
imitującą drewno. Dzięki specjalnej technologii produkcji rysunek 
słojów, do złudzenia przypominający naturalny materiał, jest 
widoczny na całym przekroju obrzeża. W ten sposób efekt słojów 
nie znika nawet po obróbce krawędzi. 

RAUKANTEX natura:
 - jak prawdziwe na całym przekroju
 - efekt słojów zostaje zachowany także po 
obróbce krawędzi

RAUkANTEX NATURA 
jAk PRAwDZIwE NA CAŁYM PRZEkROjU  

W naszej ofercie znajduje się kilka tysięcy motywów, 
dopasowanych do wzorów płyt meblowych o struk-
turze i wyglądzie drewna. Począwszy od klasycznie 
nowoczesnych wzorów drewna takich jak klon, 
wiśnia, olcha, grusza, dąb i buk, aż po specjalne 

kreacje dekorów, takie jak birdeye, drewno imitu-
jące korzeń czy pień. Granica pomiędzy obrzeżem 
a płytą jest praktycznie niewidoczna. RAUKANTEX 
natura jest dostępny w wykonaniu z ABS i PP. 
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RAUKANTEX magic 3D:
 - trójwymiarowe efekty
 - brak efektu ramki
 - wyraźny efekt głębi 
 - wyrazisty wygląd
 - możliwość polerowania, nawet w obszarze 
krawędzi
 - dobre właściwości podczas obróbki

RAUKANTEX magic 3D – nowy wymiar drewna

Wyjątkowy efekt głębi zapewniają obrzeża z linii RAUKANTEX magic 
3D. Przezroczyste powierzchnie tworzą wyjątkowe trójwymiarowe 
efekty i powodują, iż dekory stają się jeszcze bardziej wyraziste.

zaletą są także pozytywne właściwości materiału 
podczas obróbki: łatwa obróbka krawędzi, po-
wierzchnia umożliwiająca polerowanie i wzór deko-
ru, który zostaje zachowany nawet po sfrezowaniu 
krawędzi. 

RAUkANTEX MAGIC 
NAjwYŻSZEj jAkOśCI STYLOwY AkCENT
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RAUKANTEX wood – perfekcyjne zakończenie

Ile gatunków drewna, tyle właściwości usłojenia i kolorystyki 
materiału, jakim jest drewno - od europejskiego klonu, przez 
amerykańską wiśnię i wenge aż po multipleks. Wszystkie aspekty 
naturalności oddają obrzeża z linii RAUKANTEX wood. 
Najróżniejsze dekory o strukturze drewna mogą być 
na zamówienie pokryte bejcą lub lakierem i w ten 
sposób stworzyć perfekcyjne wykończenie wysokiej 
jakości mebli czy zabudowy. 

RAUkANTEX wOOD 
PO PROSTU NATURALNE 
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RAUKANTEX wood:
 - szeroka paleta dekorów
 - dekory mogą być na życzenie pokryte bejcą lub 
lakierem
 - grubość od 0,6 mm do 5 mm
 - szerokość od 14 mm do 100 mm 
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COLOR – TUTAj LICZY SIę kOLOR 
FASCYNUjąCA PALETA BARw
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COLOR – TUTAj LICZY SIę kOLOR 
FASCYNUjąCA PALETA BARw
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RAUKANTEX color RAUKANTEX duo-color

Kolor ożywia przestrzeń
W kolorach i ich połączeniach tkwi ogromny potencjał. One żyją wła-
snym życiem, mogą przyciągać i pełnić funkcję swoistego zaprosze-
nia, budują atmosferę oraz nadają pomieszczeniom wyrazu. Barwne 
obrzeża w coraz większym stopniu stają się osobnym elementem 
dekoracyjnym, decydując za każdym razem o charakterze zarówno 
mebli, jak i pomieszczeń. 

Te wymagania spełniają dwie linie produktów oferowane przez REHAU. 
Twoje obrzeża nabiorą barw dzięki: 
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RAUKANTEX color – życie nabiera barw

Obrzeża RAUKANTEX color dostępne są w niemal nieograniczonej 
palecie barw. Możemy dostarczyć wszystkie kolory, obejmujące 
także całą skalę RAL oraz różny stopień połysku uzyskiwany przy 
użyciu lakierów UV od matowych po lakiery z wysokim połyskiem. 
Lustrzany połysk zapewnia lakier High-Gloss 
stosowany do obrzeży z PP, ABS i PVC. Ostatni szlif 
nadaje obrzeżom uszlachetnienie powierzchni po-
przez wytłaczanie lub wykonanie ciekawych efektów 
z użyciem lakieru. Stosowane przez REHAU metody 

uszlachetniania powierzchni łączą wyszukane 
dekory z niepowtarzalnymi wrażeniami dotykowymi. 
Barwiony materiał nawet na krawędziach zachwyca 
jednorodną strukturą i wyglądem. 

RAUkANTEX COLOR 
NIEOGRANICZONA PALETA kOLORÓw 
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RAUKANTEX color:
 - szeroka paleta barw obejmująca także 
paletę RAL
 - uszlachetnianie za pomocą
RAUKANTEX impressions
 - lakierowanie: szlachetny mat, połyskujący 
dekor lub lustrzany połysk  

RAUKANTEX color nie kurczy się, jest 

odporny na działanie wysokich temperatur 

i może być poddawany obróbce na 

wszystkich powszechnie stosowanych 

urządzeniach. zarówno obróbka, jak i 

użytkowanie RAUKANTEX color niesie 

ze sobą wiele zalet, nieosiągalnych przy 

innych materiałach, takich jak obrzeża 

melaminowe czy papierowe. 



RAUKANTEX duo-color – obrzeża warstwowe

Obrzeża RAUKANTEX duo-color nadają meblom wygląd tworzyw 
warstwowych, tworząc przestrzenie w stylu retro. Obrzeża z 
kontrastującym, czarnym spodem podkreślają zewnętrzne 
krawędzie, stanowiąc wysokiej jakości wykończenie. 
Kolor i grubość poszczególnych warstw decyduje 
o ostatecznym wrażeniu. Wykorzystując tę cechę 
możemy uzyskać różnorodne efekty, od
wyraźnego kontrastu po subtelny efekt cienia. 
Także przy projektowaniu powierzchni możliwości 

są niemal nieograniczone. Począwszy od żywych 
kolorów, przez dekory imitujące drewno lub kamień, 
aż po efekt metalu czy szkła – obrzeża RAUKANTEX 
duo-color podkreślają, nadają strukturę i ożywiają. 

RAUkANTEX DUO-COLOR  
EFEkT PRZEZ kONTRAST 
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RAUKANTEX duo-color:
 - czarna warstwa spodnia obrzeża imituje 
wygląd tworzyw warstwowych
 - atrakcyjny wygląd wykończenia
 - niemal nieograniczona paleta kolorów i 
powierzchni
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INSPIRATION – kREATYwNE POMYSŁY 
kOLEkCjA wZORNICZA INSPIRATION
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Kolekcja wzornicza Inspiration
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Kolor ożywia przestrzeń
Oferowana przez REHAU kolekcja wzornicza Inspiration nie tylko 
obejmuje szeroki wybór różnorodnych dekorów, lecz przede wszystkim 
ma stanowić inspirację do stworzenia nowych kreacji. Można przy tym 
puścić wodze fantazji, gdyż możliwości zastosowania wzorów są tak 
indywidualne, jak ich wygląd. Przy kreatywnej aranżacji przestrzeni 
sklepowej, przy projektowaniu wnętrz, w kuchni, łazience, mieszkaniu 
czy biurze, dekory z kolekcji Inspiration wniosą powiew świeżości.
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kOLEkCjA wZORNICZA INSPIRATION  
EMANCYPACjA OBRZEŻY

Firma REHAU, we współpracy z młodymi projektantami, 
opracowała cały szereg fantazyjnych dekorów i stworzyła kolekcję o 
różnorodnych wariantach zastosowania. 

Motywy kwiatowe w stylu baroku, nowoczesna 
ornamentyka, formy graficzne i geometryczne, żywe 
kolory, dekory inspirowane kulturą wschodu i
czarno-białe wzory zainspirowane op-artem
decydują o niepowtarzalnym charakterze kolekcji. 

Minęły już czasy, kiedy obrzeże musiało być
wyglądem podporządkowane powierzchni płyty lub 
blatu. Teraz obrzeża mogą decydować o charakte-
rze mebli, podkreślać je, akcentować ich niektóre 
elementy i nadawać im indywidualny wyraz.
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FUNkCjE – ROZwIąZANIA Z wARTOśCIą DODANą
OBRZEŻA FUNkCYjNE
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Całościowe koncepcje obrzeży 
Obrzeża stanowią element decydujący o wzornictwie mebla i tym 
samym wpływają na aranżację przestrzeni, w której żyjemy. Obecnie 
nie poszukuje się zatem niezależnie funkcjonujących rozwiązań, lecz 
całościowych koncepcji, które z korzyścią dla klienta połączą w sobie 
określone funkcje z atrakcyjnym wzornictwem.

W tym obszarze firma REHAU stale dostarcza nowych impulsów, 
opracowując kolejne rozwiązania w zakresie obrzeży. zachwycają one 
swoją funkcjonalnością i spełniają najwyższe wymagania w zakresie 
technologii produkcji czy obszarów zastosowania.

Obrzeża z tzw. wartością dodaną są oferowane w ramach następują-
cych programów: 

 - RAUKANTEX basic edge
 - RAUKANTEX soft
 - RAUKANTEX antimikrobiell
 - RAUKANTEX floor
 - RAUKANTEX flex edge 
 - RAUKANTEX lite
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RAUkANTEX BASIC EDGE 
OBRZEŻA DO LEkkICH kONSTRUkCjI

RAUKANTEX basic-edge – obrzeże nośne

Grubsze blaty robocze w kuchni, bardziej stabilne płyty boczne, 
efekt wysunięcia przy osłonach i blatach stołów - to oczekiwania, 
których spełnienie przy optymalnym wykorzystaniu elementów 
składowych gwarantuje tylko jeden produkt: RAUKANTEX basic 
edge. 

Obrzeże to umożliwia wykonanie nawet najcień-
szych warstw wierzchnich lekkich płyt meblowych. 
Stanowi ono zarówno podparcie dla warstw 
wierzchnich, jak i solidne podłoże do naniesienia 

dekoracyjnego obrzeża. Dodatkowo RAUKANTEX 
basic edge zapewnia niezbędną wytrzymałość i 
gwarantuje bezproblemową obróbkę maszynową 
płyt. 
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RAUKANTEX basic edge: 
 - wykonanie nawet najcieńszych warstw 
wierzchnich lekkich płyt meblowych
 - podłoże do naniesienia dekoracyjnego 
obrzeża
 - wytrzymałość na ściskanie
 - sprawna obróbka maszynowa
 - nieograniczone możliwości realizacji
dowolnych form
 - oszczędne i ekologiczne materiały

W 2007 roku obrzeże nośne  

RAUKANTEX basic edge otrzymało nagro-

dę „interzum award: intelligent material &  

design“, przyznawaną przez targi w Kolonii 

we współpracy z „reddot“.
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INNE OBRZEŻA FUNkCYjNE

RAUKANTEX soft – Uszczelnianie z wytłumieniem 
Uszczelniające obrzeże RAUKANTEX soft nadaje twardym obrzeżom 
miękki charakter. Obrzeże umieszcza się z dwóch lub czterech stron, 
na wąskiej powierzchni, wykonując połączenie na styk lub pod kątem. 

Umieszczony na obrzeżu specjalnie opracowany 
element amortyzujący tłumi uderzenia podczas 
zamykania drzwi skrzydłowych, przesuwnych i 
szuflad oraz chroni przed przedostawaniem się 
kurzu. RAUKANTEX soft z PP i PVC dostępne są w 
wielu dekorach i kolorach. Dodatkowo "miękkie" 
obrzeża są kolorystycznie perfekcyjnie dostosowane 
do kolekcji płyt poszczególnych linii wzorniczych. 
Odpowiednie wymiary, kolory i dekory są dostęp-
ne od zaraz w ramach kolekcji REHAU EXPRESS 
COLLECTION. 

RAUKANTEX soft:

 - specjalnie opracowany element 

amortyzujący 

 - chroni przed hałasem, kurzem i brudem

 - do mebli biurowych, kuchennych i 

systemów szaf

RAUKANTEX antimikrobiell:

 - powierzchnia o działaniu anty-

bakteryjnym 

 - powstrzymuje wzrost bakterii

 - idealne w miejscach, gdzie liczy 

się higiena 

Powierzchnie z powłoką antybakteryjną – bakterie i zarazki nie mają szans  
W obszarach, gdzie liczy się higiena, przykładowo w szpitalach lub w 
przemyśle spożywczym, szczególne znaczenie mają materiały stanowiące 
ochronę antybakteryjną. To obszar zastosowania dla innowacyjnych obrzeży. 

Obrzeże wykonane z ABS z antybakteryjnym 
dodatkiem w powłoce lakierniczej posiada stwier-
dzone działanie bakteriobójcze na określony rodzaj 
bakterii. Dzięki zastosowanej powłoce zahamowany 
zostaje wzrost bakterii i unika się ich gromadzenia. 
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RAUKANTEX flex edge – szczególnie elastyczny 
RAUKANTEX flex edge to wyjątkowo wytrzymałe, odporne 
na uderzenia, a mimo to elastyczne obrzeże. Dzięki swojej 
elastyczności obrzeże idealnie dostosowuje się do zaokrąglonych 
krawędzi, nawet o niewielkim promieniu poniżej 35 mm. 

Nowa receptura PP stwarza duże możliwości w 
zakresie obróbki i sprawia, że materiał nadaje się 
do recyclingu, jest bezwonny, odporny na ciepło i 
fizjologicznie obojętny. Istnieje możliwość wykonania 
przeróżnych dekorów lub wytłoczeń. Możliwości 
kolorystyczne są praktycznie nieograniczone. 
RAUKANTEX flex edge jest dostępny we wszystkich 
możliwych stopniach połysku.

RAUKANTEX flex edge:

 - trwałe, wytrzymałe i szczególnie 

elastyczne

 - idealne do krawędzi o najmniej-

szych promieniach

RAUKANTEX floor – elastyczna aranżacja stanowisk pracy 
Przy planowaniu stanowisk pracy w coraz większym stopniu stawia się na 
elastyczność. Projekt musi uwzględniać także przewody telekomunikacyjne i 
energetyczne, umożliwiające pracę nowoczesnych środków komunikacji. 

Najwięcej możliwości zapewniających szybką i 
umożliwiającą wiele wariantów wykorzystania insta-
lację oferuje system podwójnej podłogi.  
Oferowane przez firmę REHAU obrzeża z linii 
RAUKANTEX do płyt podłóg systemowych spełniają 
wszelkie wymagania stawiane tego typu obrzeżom. 
Tłumienie odgłosów skrzypienia i właściwości 
trudnozapalne są tak samo ważne, jak zwiększona 
kruchość materiału. 

RAUKANTEX floor:

 - tłumienie odgłosów skrzypienia

 - trudnozapalne

 - przewodność 5x104 - 5x105 Ω

 - zwiększona kruchość, specjalna re-

ceptura dostosowana do płyt z tworzyw 

mineralnych (anhydrytowych). 
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RAUKANTEX lite – wyjątkowa gra świateł  
Na regale w salonie, na meblach łazienkowych, blatach roboczych, 
ale i w sklepach, stonowane światło wprawia w dobre samopoczu-
cie i nadaje pomieszczeniom niepowtarzalny styl. 

Nowością w dziedzinie obrzeży jest linia produktów 
RAUKANTEX lite firmy REHAU, które oprócz ich 
tradycyjnego zastosowania mogą być wykorzystane 
jako element podświetlenia. 

W tym celu w płycie wiórowej lub płycie MDF 
(o grubości 38 lub 50 mm) należy wyfrezować  
wgłębienie wzdłuż krawędzi. Następnie wkleić w 
nie taśmę LED (lub RGB). Minimalna szerokość 
warstwy kryjącej wynosi 8 mm. Następnie na płycie 
umieszcza się obrzeże, które w środkowej części 
przepuszcza światło. Przy nieregularnych kształtach 
wykonywanych w centrum obróbczym (nanoszenie 
kleju na obrzeże) należy zastosować wałek do nano-
szenia kleju z wycięciem, by klej został naniesiony 
wyłącznie na zewnętrzne części obrzeża. 

Po włączeniu taśmy LED światło będzie przenikać 
przez środkowe elementy obrzeża. W zmodyfikowa-
nej wersji obrzeże można zastosować także do płyt 
komórkowych.

RAUKANTEX lite:

 - zastosowanie do systemów 

podświetlenia

 - stylowy charakter

 - fascynujące efekty świetlne na 

powierzchni mebli

 - nadaje się także do płyt komór-

kowych
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Obrzeża, które można lakierować: 

 - różnorodny wygląd, także pojedynczych mebli, szcze-

gólnie na frontach

 - całkowita zgodność stopnia połysku między płytą a 

obrzeżem

 - niemal niezauważalna spoina między płytą a obrzeżem

 - powierzchnia bardziej twarda, niż w przypadku 

laminatów

 - redukcja stanów magazynowych dzięki możliwości 

tworzenia różnorodnych wariantów 

(1 front i 1 obrzeże dla x wersji kolorystycznych)
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Obrzeże, które można lakierować 
Dla producentów mebli zastosowanie lakierowanych powierzchni 
niesie ze sobą wiele zalet, szczególnie przy niewielkich seriach pro-
dukcyjnych. Przede wszystkim lakierowanie płyt wiórowych z nanie-
sionymi obrzeżami w porównaniu z płytami MDF może generować 
wysokie oszczędności w procesie produkcyjnym. 

Tutaj rozpoczyna się obszar zastosowań obrzeży 
RAUKANTEX do lakierowania, opracowanych wg 
specjalnej receptury gwarantującej optymalną 
przyczepność lakieru. została ona przygotowana 
specjalnie do lakierów kryjących i lakierowania 
całopowierzchniowego, przy użyciu powszechnie 
stosowanych rodzajów lakierów.

Przy naniesieniu dodatkowej powłoki lakieru zalety 
wynikające z zastosowania obrzeży RAUKANTEX 
laser edge zostają uzupełnione o wysoką jakość 
produktu końcowego, która nie pozostawia nic do 
życzenia. Obrzeża można stosować niezależne od 
wybranych materiałów, należy jednak przeprowadzić 
odpowiednie próby u klienta, uwzględniające indywi-
dualnie dobrany skład lakieru. 
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Dekor
- ponad 10 000 wzorów 
- wklęsłodruk do 6 barw
- nadruk na odwrocie
- dekory z użyciem lakierów bezbarwnych

Struktura
- ponad 70 różnych struktur
- tłoczenie na odwrocie
- jedno- i wielopoziomowe
- wytłaczanie z lakierowaniem

USZLACHETNIANIE 
POwIERZCHNI
ZACHwYCAjąCY wYGLąD,  
ODCZUwALNA DOTYkIEM STRUkTURA
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Wyrazista faktura powierzchni, lakier odczuwalny dotykiem, różny 
stopień połysku
Przez lata konsekwentnie pracowano nad rozwojem dekorów frontów 
oraz obrzeży, dzięki czemu dzisiaj możliwe jest wierne odtworzenie 
różnych rodzajów drewna i kamienia. Dodatkowo realistyczny wygląd 
został połączony z naturalnymi wrażeniami dotykowymi. Układ włókien, 
żłobienia, sęki, fale – mnogość faktur nie zna granic. 

Uszlachetnianie powierzchni

Lakierowanie
- lakier ochronny na całej powierzchni
- wybiórcze lakierowanie dla uzyskania wyjątkowych efektów
- stopień połysku od <6 do >85 jednostek
- zastosowanie specjalnych dodatków



wood stone nature creative

USZLACHETNIANIE POwIERZCHNI 
wYSOkIEj jAkOśCI LAkIEROwANIE I wYTŁACZANIE

REHAU oferuje szeroki wybór faktur i rodzajów lakierowanej 
powłoki, dla których wzorem były przykłady pochodzące 
bezpośrednio z natury. Niezależnie od tego, czy Państwa wybór 
padnie na „wood“, „stone“, „nature“ czy „creative“ - wszystkie 
te obrzeża dostarczą wrażeń wizualnych i dotykowych. Techniki 
wykończenia powierzchni można łączyć z wszystkimi programami 
obrzeży oferowanymi przez firmę REHAU. Efekty uzyskiwane 
przez lakiery z linii „finish“ zachwycają wyjątkowymi wrażeniami 
dotykowymi.

Oprócz wyglądu i faktury ważną cechą 
powierzchni obrzeży, na jakie zwracamy uwagę, 
jest ich funkcjonalność. I tak, bardzo gładkie lub 
matowe powierzchnie z linii „finish“ cechuje 
dodatkowo podwyższona wytrzymałość i odporność 
na zarysowania. 

Wykończenie powierzchni to także różny stopień po-
łysku. Szlachetny mat, wysoki połysk lub lustrzany 
blask zadowolą gusta wszystkich klientów. 
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USZLACHETNIANIE POwIERZCHNI 
wYSOkIEj jAkOśCI LAkIEROwANIE I wYTŁACZANIE

Uszlachetnianie powierzchni: 
 - różne warianty lakieru od szlachetnego 
matu po lustrzany blask
 - strukturyzowana powierzchnia podkreśla 
naturalność
 - wygląd i wrażenia dotykowe jak rzeczywiste
 - dostosowane do różnych tworzyw warstwo-
wych/powierzchni
 - nowość: Faktura tkanin i różnych rodzajów 
kamienia i drewna



Wariant: Szlachetny mat

Oferowane przez firmę REHAU nowe, szlachetnie matowe 
powierzchnie łączą w sobie jedwabisty dotyk i subtelną elegancję z 
funkcjonalnością.

Ta wyjątkowa matowa powierzchnia powoduje, iż 
nie tylko obrzeża frontów i korpusów mebli, ale i 
systemy rolet i listew przyblatowych zyskują
jedwabisty, szlachetnie matowy wygląd. 

Dodatkowo obrzeża te są szczególnie odporne na 
zarysowanie i zabrudzenia. 

Powierzchnie w wariancie szlachetny mat: 
 - bardzo matowe powierzchnie o stopniu 
połysku < 6 jednostek 
 - bez efektu odbijania światła (efektu lśnienia) 
 - jedwabisty w dotyku
 - wysoka odporność na zarysowania
 - odporne na brud, kurz lub ślady palców
 - jednolity wygląd w ramach linii wzorniczej 
szlachetny mat
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Wariant: Połyskujący dekor

Możliwość subtelnej, ale efektownej dekoracji zapewnia oferowany 
przez REHAU wariant wykończenia określany jako "połyskujący 
dekor“. 

Naniesienie lakieru tylko w niektórych partiach 
i wykorzystanie różnego stopnia połysku nadaje 
powierzchniom wyjątkowy i zupełnie nowy wygląd. 
Motywy kwiatowe, formy geometryczne, struktura 

drewna - wyobraźnia nie zna granic. 
Wariant wykończenia „połyskujący dekor" sprawia, 
iż obrzeża w subtelny sposób przykuwają uwagę. 

Powierzchnie w wariancie połyskujący dekor: 
 - nowy, ekskluzywny sposób wykończenia 
powierzchni
 - zachwycające refleksy świetlne
 - różny stopień połysku na jednym obrzeżu
 - w wariancie połyskujący dekor można 
wykonać wiele dekorów
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SERwIS I kOMFORT w jEDNYM 
LICZY SIę kLIENT 
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Firma REHAU jest uznanym partnerem 
branży meblowej i jest dla niej rzeczą 
oczywistą, że klientów należy wspierać 
kompleksowym serwisem. Nasz serwis nie 
obejmuje jednak tylko usług związanych 
z procesem powstawania produktu, lecz 
zaczyna się znacznie wcześniej i rozciąga 
się także na dalej idące działania.

SERwIS I kOMFORT w jEDNYM 
LICZY SIę kLIENT 

REHAU na Targach Meblowych ZOW 2010, Bad Salzuflen 



REHAU EXPRESS COLLECTION
OBRZEŻA DLA HANDLU I kREATYwNEj ARANŻACjI wNęTRZ

REHAU wspiera swoich partnerów w obszarze handlu i 
projektowania wnętrz oferując im kolekcję REHAU EXPRESS 
COLLECTION. Atrakcyjna oferta produktów dostępnych od zaraz 
obejmuje szeroki wybór produktów i usług serwisowych.

Szybko, elastycznie, w niewielkich ilościach: 
zalety REHAU EXPRESS COLLECTION to krótkie 
terminy dostaw i ilości uzależnione od potrzeb.

Różnorodność designu i kompetencje wzorni-
cze: 
zróżnicowana oferta produktów i szeroka paleta 
dekorów i kolorów obejmująca 800 wzorów, jest 
konsekwentnie rozwijana i dostosowywana do aktu-
alnych trendów panujących na rynku. Szczegółowe 
informacje znajdą Państwo w innych materiałach na 
temat „Obrzeży do kreatywnej aranżacji wnętrz". 

Wszystkie obrzeża oferowane w ramach linii 
wzorniczych REHAU są optymalnie dostosowane do 
zgodnych z aktualnymi trendami płyt i laminatów.

„Premium Selection“ to wybór modnych, eks-
kluzywnych obrzeży z kolekcji REHAU EXPRESS 
COLLECTION, które otwierają przed współpracują-
cymi z nami partnerami handlowymi i projektantami 
zupełnie nowe perspektywy w obszarze współcze-
snego wzornictwa. 

Linie produktów:
Obrzeża z mocnym akcentem  RAUKANTEX inspiration
Lustrzany blask na krawędzi  RAUKANTEX mirror gloss
Obrzeża imitujące  szkło . . . . .RAUKANTEX visions

/design dwustopniowy
Obrzeża trójwymiarowe  . . . RAUKANTEX magic 3D
z efektem metalu  . . . RAUKANTEX magic I/magic II
Obrzeża z fakturą  . . . . . RAUKANTEX impressions
Obrzeża color  . . . . . . . . . . RAUKANTEX color
Obrzeża decor .  .  .  .  .  .  .  .  .  . RAUKANTEX decor
Do blatów roboczych  . . . . . RAUKANTEX designo
Obrzeża tłumiące  . . . . . . . . . RAUKANTEX soft

Narzędzia RAUKANTEX Tools oferowane w ramach REHAU 
EXPRESS COLLECTION dostarczają innowacyjnych rozwiązań dla 
całego procesu obróbki obrzeży - od klejenia aż po ostateczne 
prace wykończeniowe.
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SERwIS
OPTYMALIZACjA PROCESÓw

Nie tylko w obszarze rozwiązań bazujących na polimerach, ale 
i w zakresie elektronicznej komunikacji z naszymi klientami i 
partnerami codziennie od nowa definiujemy granice tego, co 
możliwe. 

Służą do tego najróżniejsze narzędzia i aplikacje. Znamy najnowsze rozwiązania techniczne i stwa-
rzamy naszym partnerom możliwość korzystania z naszego know-how.

Portal klienta Portal projektowy
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Portal dla klientów
Portal klienta firmy REHAU to oprócz platformy 
informacyjnej komfortowy i kompleksowy system 
składania zamówień. zamówienia można składać 
online, a ich realizacja jest szybsza, i to 365 dni w 
roku i 24 godziny na dobę.

EDI
System EDI (Electronic Data Interchange) umożli-
wia automatyczną, elektroniczną wymianę danych 
dotyczących zamówień, potwierdzanie zamówień, 
generowanie dowodów dostawy i listów przewo-
zowych, a także wystawianie faktur i dokonywanie 
płatności.

Portal projektowy
Korzystając z portalu projektowego mogą Państwo 
w szybki i przejrzysty sposób wymienić informacje z 
nami i Państwa partnerami. Umożliwia to efektywną 
współpracę przy realizacji Państwa projektów. Portal 
projektowy to swego rodzaju wirtualne archiwum, 
do którego mają dostęp wszyscy pracownicy zaan-
gażowani w projekt. 

zarządzanie łańcuchem dostaw
W innowacyjny sposób i spełniając oczekiwania 
danego klienta REHAU organizuje złożone procesy 
logistyczne. Nasze zarządzanie łańcuchem dostaw 
(Supply Chain Management) rozpoczyna się już w 
fazie rozwoju i obejmuje wszystkie obszary procesu 
zaopatrzenia, aby stworzyć optymalny stosunek 
kosztów do usług, i zagwarantować elastyczność i 
szybkość dostaw.

Konfiguratory
Aby zredukować złożoność całego łańcucha 
procesów i uprościć projektowanie, konstrukcję i 
zamawianie swoich systemów, REHAU oferuje nową 
koncepcję usług serwisowych - innowacyjne kon-
figuratory. zawierają one wszelkie reguły i zasady 
konstrukcyjne. W kilku krokach można zestawić 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i gotowe 
do zastosowania rozwiązania systemowe.

Konfigurator, system paneli tarasowych RELAZZO Konfigurator, system żaluzji meblowych RAUVOLET
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ZDEkLAROwANA jAkOśĆ

Jakość jest podstawą sukcesów firmy REHAU. 
Spełnienie wymogów jakościowych i oczekiwań 
naszych klientów w znacznym stopniu przyczynia 
się do ich zadowolenia. We wszystkich zakładach 
produkcyjnych firmy REHAU pracujemy w oparciu 
o obowiązujące na całym świecie zasady i normy 
jakościowe.
złożony system kontroli wewnętrznej oraz zlecane 
dobrowolnie testy przeprowadzane przez neutralne 

instytuty zobowiązują REHAU do zachowania naj-
wyższych standardów jakościowych, niejednokrotnie 
wykraczających poza wymogi ustawowe. zasto-
sowanie programów eliminacji błędów w procesie 
produkcji sprawia, że każdy pracownik firmy REHAU 
bierze bezpośredni udział w optymalizacji systemu 
zarządzania jakością. 

Produkcja na najwyższym poziomie
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Lakier i uszlachetnianie lakierem Struktura PP/PMMA Struktura ABS/PVC

- Standardowe stopnie połysku
Lakier szlachetny mat . . . . . . <6
Lakier super mat  . . . . . . . . <6
Lakier mat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 
Lakier satyna  . . . . . . . . . . . 8
Lakier standard  . . . . . . . . . 29
Lakier połysk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Lakier wysoki połysk . . . . . . . 75
Lakier super połysk  . . . . . . >85
Mirror Gloss . . . . . . . . . . >85
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053
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061 
062
063
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213
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217
218
219
220
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227
228
230
231
270
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001
002
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004
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006
008
009
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012
013
014 
016
017
018
019
020
023

024
025
031
032
033
034 
035
036
037

038
101
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103
104
105
106
107
108 

109
110
111
113
114
116
117
120
122

124
125
128
129 
130 
131 
134

Inne stopnie połysku na zapytanie 

- połyskujący dekor
- efekt połysku dwustopniowego
- bakteriobójcze dodatki do lakierów

Na życzenie udostępniamy wzorniki kolekcji faktur PP, ABS lub PVC

- ok. 70 możliwych struktur
- jednopoziomowe
- wielopoziomowe

Właściwości materiałów PP PMMA PET ABS PVC

Światłotrwałość DIN 53387 7 do 8 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 7

Kurczenie w 90 °C* < 0,1 % < 1,0 % < 0,3 % < 0,3 % < 0,3 %

Kurczenie w 110 °C* < 0,2 % bd bd < 1,7 % < 1,7 %

Vicat B DIN 53460 100 °C > 80 °C 76 °C 85 °C 72 °C

Shore D 73 ± 3 80 ± 3 bd 70 ± 4 79 ± 4

Twardość kulkowa DIN 53456 98 N/mm² 95 N/mm² bd 103 N/mm² 95 N/mm²

Możliwy recykling � � � � �

Tolerancje wymiarów Małe tolerancje Standard Standard Standard Standard

Masa obrzeży 23x2 na każde 100 m 4,9 kg 5,5 kg bd 5,3 kg 6,4 kg

Odporność na działanie substancji 
chemicznych bardzo dobra zadowalająca zadowalająca zadowalająca dobra

PAW (policykl. arom. węglowodory) Kategoria 2 Kategoria 2 Kategoria 2 Kategoria 2 Kategoria 2

Klejenie PP PMMA PET ABS PVC

System HV � � � � �

Klej topliwy EVA/PA/PUR � � � � �

Obróbka PP PMMA PET ABS PVC

Cięcie poprzeczne � � � � �

Frezowanie naddatków �** �** �** � �

Frezowanie promieni �** �** �** � �

Frezowanie kopiowe �** �** �** � �

Cyklina �** �** �** � �

Polerowanie �** �** �** � �

* sprawdzono w pozycji swobodnej, **wymagane optymalne ustawienia urządzeń
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Lakier mat . . . . . . . . . . 8

Lakier wysoki połysk .  .  .  .  . 75

Lakier super połysk  . . . . >85

Mirror Gloss  . . . . . . . . >85

Struktura pokryta lakierem

Lakier standard.  .  .  .  .  .  .  . 29

Lakier połysk .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Lakier szlachetny mat . . . .<6

RAUKANTEX Przegląd produktów: Tworzywo, druk i możliwości uszlachetnienia  Patrz także str. 3

Lakier super mat  . . . . . .<6

Lakier satyna .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
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zawsze blisko klienta

Pomysł systematycznego tworzenia wartości doda-
nych za pomocą rozwiązań opartych na polimerach 
spowodował, iż REHAU w ciągu zaledwie kilku 
dziesięcioleci stał się znaczącą marką o światowym 
zasięgu działania. zatrudniając ponad 15 000 pra-
cowników w ponad 170 lokalizacjach, firma REHAU 
jest obecna na najważniejszych rynkach świata. 
Gęsta sieć lokalnych struktur sprzedaży i produkcji 
oraz elastyczne i optymalne wsparcie 
bezpośrednio u klienta gwarantują profesjonalną 
opiekę nad naszymi klientami w kraju i za granicą.

95



TwORZYwA RAUkANTEX
MAją PAŃSTwO PYTANIA?

REHAU VERKAUFSBÜROS/AGENCES REHAU 
AT: Linz: 4030 Linz, Tel.: +43 732 381610-0, linz@rehau.com   Wien: 2353 Guntramsdorf, Tel.: +43 2236 24684, wien@rehau.com   CH:  Bern: 3110 Münsingen,  Tel.: +41 31 7202 120,  bern@rehau.com   Vevey:  1618 Châtel-St. Denis, 
Tel.: +41 21 94826 36, vevey@rehau.com   Zürich: 8304 Wallisellen,  Tel.: +41 44 8397979, zuerich@rehau.com   DE: Berlin: 10243 Berlin,  Tel.: +49 30 66766-0, berlin@rehau.com   Bielefeld: 33719 Bielefeld, Tel.: +49 521 20840-0, 
bielefeld@rehau.com   Bochum: 44799 Bochum,  Tel.: +49 234 68903-0,  bochum@rehau.com  Frankfurt:  63128  Dietzenbach,  Tel.: +49 6074 4090-0,  frankfurt@rehau.com  Hamburg:  21079 Hamburg, Tel.: +49 40 733402-100, 
hamburg@rehau.com  Leipzig: 04827 Gerichshain, Tel.: +49 34292 82-0, leipzig@rehau.com  München: 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Tel.: +49 8102 86-0, muenchen@rehau.com  Nürnberg: 91058 Erlangen/Eltersdorf, Tel.: +49 
9131 93408-0, nuernberg@rehau.com  Stuttgart: 71272 Renningen, Tel.: +49 7159 1601-0, stuttgart@rehau.com

Szczegółowe informacje dotyczące tworzyw z linii RAUKANTEX
dostępne są w biurach handlowych REHAU w Państwa regionie. 

Dziękujemy producentom mebli Ballerina, bau-for-mat, Häcker, 
nobilia, Nolte, Schröder i Stöcklin oraz producentowi drzwi 
GRAUTHOFF za pomoc w przygotowaniu niniejszego prospektu.
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