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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το τμήμα τεχνολογίας οικοδομής της 
εταιρείας REHAU αναπτύσσει και παράγει 
άρτια και ολοκληρωμένα συστήματα και 
λύσεις στον τομέα της θέρμανσης και 
της ψύξης υδραυλικών εγκαταστάσεων, 
βιομηχανικών δικτύων σωληνώσεων, 
δικτύων πεπιεσμένου αέρα και ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. Στο παρόν έγγραφο σας 
παρουσιάζουμε συνοπτικά όλα τα είδη που 
παρέχει η εταιρεία REHAU όσον αφορά τη 
θέρμανση και την ψύξη επιφανειών.

       Σύστημα ράγας RAUFIX 
- Άρρηκτη στερέωση σωλήνα
-  Συναρμολόγηση  του συστήματος ράγας χωρίς τη χρήση 

εργαλείων
- Μεγάλη ακρίβεια στη στερέωση των ραγών
- Εύκολη  δομή συστήματος

       Μεταλλικό πλέγμα
-  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ περιστρεφόμενο κλιπ Quattro με 

δυνατότητα αποθήκευσης
-  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά και ανεξάρτητα 

από την επιλεγμένη μόνωση
- Γρήγορη τοποθέτηση του μεταλλικού πλέγματος

       Πλάκα Tacker
- Γρήγορη τοποθέτηση 
- Μεγάλη ευελιξία κατά την τοποθέτηση
- Κατάλληλο για υγρή τσιμεντοκονία
-  Συνδυασμένη θερμομόνωση και ηχομόνωση 

κτυπογενούς ήχου

      Σύστημα ξηρής τοποθέτησης
- Επικολλημένα θερμοαγώγιμα προφίλ  
- Μικρό κατασκευαστικό ύψος
-  δυνατότητα κοπής κατά μήκος χάρη στα σημεία 

ελεγχόμενης θραύσης
-  Τα θερμοαγώγιμα προφίλ δεν ανασηκώνονται 

κατά την τοποθέτηση

      Σύστημα πλάκας κόμβων VARIONOVA
-  Κατάλληλη για τους σωλήνες της REHAU με διάμετρο 14-17 

mm 
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Άριστη προσπέλαση των σωλήνων
- Ασφαλής στερέωση σωλήνων
- Εύκολος τεμαχισμός

       ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 15
-  Για τη θέρμανση και την ψύξη τοίχων, επικλινών και επίπεδων 

οροφών
-  Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση των 

προκατασκευασμένων πλακών των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-  Μηδενικός χρόνος αναμονής στεγνώματος μετά από 
καθάρισμα

- Ταχεία θέρμανση
- Μειωμένος χρόνος σπατουλαρίσµατος
- Μικρό κατασκευαστικό ύψος
- Καλή συμπεριφορά
- Έτοιμες οπές στερέωσης

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη. 
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και παρανοήσεων.
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