
Spațiu de depozitare
inteligent.



RAUVOLET
Sisteme de uși rulou



Diversitatea dă roade. 
Dulapuri cu uși-rulou pentru orice stil.

Prețurile în creștere în domeniul imobiliar, mai puțin spațiu. Mulți caută soluții de folosire la maxim a spațiilor mici fără a compromite
aspectul. În paralel, apare din ce în ce mai des nevoia de personalizare a spațiului interior. 

Cu RAUVOLET, REHAU oferă o colecție de sisteme de dulapuri cu uși-rulou bazată pe o varietate de culori, materiale și oportunități de 
integrare excelente. De la metal, sticlă sau plastic până la soluții fonoabsorbante – oferim un sistem potrivit oricărui stil. 



Avantaje

1. Uz versatil atât pe orizontală, cât și pe verticală

2. Opțiuni diferite de design pentru integrare uniformă

3. Asociere de design cu suprafețele crystal și brilliant de la REHAU 

4. Design customizat cu ajutorul imprimării digitale

5. Folosirea perfectă a spatiului de stocare

6. Strat soft-touch fără amprente pe suprafețele mate 



Cameră mică. 
Mai mult spațiu.



Locații: 

• Birou
• Bucătărie
• Amenajări / design 
interior



RAUVOLET
Linii Design



RAUVOLET
vetro-line



Sistemul inovator de rulouri din sticlă RAUVOLET vetro-line reprezintă amenajarea bucătăriei la cele
mai ridicate standarde și aduce fascinația pentru sticlă în bucătărie. Datorită sistemului de ghidare
filigran și lamelelor din sticlă autentică nobilă, care se închid la nivel, dulapul cu uși-rulouri din sticlă
va deveni atracția principală din orice încăpere. 

Lamelele sistemului uși-rulouri pentru dulapuri sunt fabricate din geam securizat simplu, rezistă la 
solicitările mari de zi cu zi, sunt ușor de întreținut și nu se zgârie. Cu o lățime a barelor de 50 mm, 
acestea conving datorită aspectului impresionant și creează o parte frontală armonioasă, plată. 

Profilul cadrului sistemului de rulouri pentru mobilier completează datorită finisajului de aluminiu
sau de oțel inox rece, precum si negru onyx aspectul de înaltă calitate al RAUVOLET vetro-line.

Fascinația
sticlei. 
Nobil și filigran.



Avantaje

1. Lamele sticlă veritabilă

2. Rulouri din sticlă încastrate

3. Aspect filigran

4. Mânere din sticlă la culoare

5. Instalare ușoară

6. Lamele sticlă reversibile



Culori & 
Detalii execuție



RAUVOLET
crystal-line



Spațiu de depozitare generos. Aspect de înaltă calitate. Aspect modern. 

Toate acestea și multe altele sunt combinate în ușile rulou pentru dulap RAUVOLET crystal-line. 
Deoarece combină avantajele sticlei cu cele ale polimerilor, este mai rezistent la rupere, zgârieturi și
mai ușor decât sticla. În același timp nobil în design și optică. Un amestec puternic pentru interiorul
modern, indiferent dacă este vorba de bucătărie, living sau de un magazin.

Cu lamelele sale late de 50 mm din strat de sticlă polimerică, RAUVOLET crystal-line creează un front 
armonios și plat. Datorită combinației bine gândite de design cu RAUVISIO crystal nu numai în formă, 
ci și în culoare. 

Disponibil în Bianco, Magnolia și Piano, este perfect pentru tendințele de bucătărie de astăzi. Sistemul
de ghidaj, lizena și bara de mâner sunt disponibile în aluminiu, aspect din oțel inoxidabil și negru Onyx 
și închid minunat impresia generală armonioasă.

Sticla
inteligentă. 
Acum și în 
ușile rulou.



Avantaje

1. Rezistență la spargere de 10 ori mai mare decât a sticlei veritabile

2. Rezistență la zgârieturi similară sticlei veritabile

3. Se poate scrie

4. Curățare ușoară

5. Asociere de proiectare la culorile RAUVISIO crystal

6. Rulouri încastrate

7. Aspect filigran

8. Instalare ușoară

9. Lamele reversibile



ASOCIERE DESIGN

Un front de bucătărie turnat – acum acest
lucru este posibil. 
Datorită asocierii cu RAUVISIO crystal. 

Fronturile și ușile rulou într-o combinație
perfectă, cu aspect mat sau lucios.



Culori & 
Detalii execuție



RAUVOLET
brilliant-line



Sistemul de uși-rulou pentru dulap RAUVOLET brilliant-line este complementul armonios al fronturilor
RAUVISIO brilliant. Culorile sunt coordonate între ele și se îmbină optic în spectrul culorilor mobilierului.

RAUVOLET brilliant-line convinge și ca highlight individual strălucitor. În combinație cu alte culori și
decorațiuni, lamelele cu luciu ridicat ale obloanelor sunt deosebit de bine accentuate și invită la 
planificarea creativă. În acest fel, nu numai că utilizați spațiul de stocare eficient, ci și flexibil din punct de 
vedere optic.

Spațiu de 
depozitare 
lucios.



Avantaje

1. Asociere de design la culorile uzuale RAUVISIO brilliant 

2. Stabilitate UV excelentă

3. Efect profunzime

4. Rulare ușoară

5. Instalare facilă datorită soluției “Plug&play”



Culori & 
Detalii execuție



RAUVOLET
metallic-line



Sistemul de uși rulou pentru dulap RAUVOLET metallic-line combină optica
metalică de înaltă calitate din aluminiu solid sau oțel inoxidabil cu proprietățile
confortabile și funcționale ale sistemelor polimerice de obloane. 

În lățimile 20 mm, 25 mm și 50 mm și cu o gamă largă de accesoriiRAUVOLET
metallic-line punctează în design interior creativ.

Designul clasic. 
Calitate și confort.



Avantaje

1. Aluminiu combinat cu polipropilenă ecologică

2. Aspect plăcut de înaltă calitate, apariție exclusivistă

3. Tehnologia element REHAU asigură o rulare ușoară și silențioasă

4. Design versatil datorită lățimilor de 20 mm, 25 mm și 50 mm

5. Mecanism de compensare pentru uz vertical 

6. Disponibilă ca set gata de instalare



Culori & 
Detalii execuție



RAUVOLET
acustic-line



Sistemul de uși rulou pentru dulap patentat RAUVOLET acoustic-line transformă un dulap simplu
într-un receptor de bandă largă extrem de eficient. Sistemul de obloane este singurul din clasa sa
care absoarbe sunetul liniar pe întregul interval de frecvență - în special în domeniile relevante
de limbă. În acest fel, angajații din birou sunt feriți de zgomotul deranjant din mediul
înconjurător.

RAUVOLET acoustic-line constă dintr-o geometrie cu profil special, cu perforare continuă a 
găurilor și un textil acustic în interiorul profilului camerei goale. Textilul acustică acționează ca un 
absorbant, preluând energie din undele sonore pe măsură ce intră și împiedicându-le să iasă. 
Acest lucru reduce semnificativ timpul de reverberație în cameră și absoarbe până la 80% din 
sunetul incident.

Sistemul de uși rulou pentru dulap RAUVOLET acoustic-line combină cerințele funcționale și de 
proiectarepentru un birou modern cu eficiență acustică ridicată.

Absorbție fonică
pe frontul
mobilierului.



Avantaje

1. Absorbant de bandă largă eficient

2. 3 in 1 Eficiență acustică, design de înaltă calitate și spațiu de depozitare practic

3. Nivel ridicat de absorbție a sunetului de αw = 0,8

4. Absorbant de sunet clasa B (foarte absorbant)

5. Sistem de usi-rulou cu economie de spațiu



Culori & 
Detalii execuție



RAUVOLET
color& décor line



RAUVOLET color-line și RAUVOLET decor-line sunt cele doua linii clasice în gama
RAUVOLET la REHAU.

Cunoscute mai ales în domeniul rezidențial datorită flexibilității în decoruri și culori, 
aceste dulapuri cu uși-rulou integrate sunt ideale în orice planificare. 

Alegeți culoarea potrivită din varietatea alternativelor de decoruri sau contactați-ne 
pentru culori speciale în proiecte de anvergură. 

Oportunități diverse. 
25 ani de experiență.



Avantaje

1. O mare varietate de culori și decoruri

2. Mulți ani de experiență

3. Selecție largă de geometrii de profile și sisteme de ghidaj



Culori și decoruri



Imprimare
individuală
RAUVOLET



Individualizarea spațiului de locuit este una dintre megatrendurile din societatea noastră. 
Prin RAUVOLET cu imprimare individuală, REHAU oferă proprietarilor de case și magazine 
posibilitatea de a imprima sisteme de obloane cu role și imagini proprii, integrându-le 
astfel în interiorul existent așa cum doresc.

Galeria de imagini integrată în configuratorul obloanelor oferă opțiuni suplimentare de 
selecție. Astfel, partenerii noștri de procesare au acum și mai multe opțiuni pentru a 
satisface cerințele clienților. Mai multă libertate în designul interior.

Pentru toate
gusturile.



Detalii execuție



RAUVOLET color-line, decor-line și metallic-line pot fi combinate
conform principiului modular. Disponibilitățile depind de sistemul ales. 
În următoarele pagini sunt prezentate opțiunile disponibile. 

Program stoc: 
Profile, sisteme ghidaj & 
mecanisme



RAUVOLET
Profile



RAUVOLET
Sisteme de ghidaj

Orizontal:

Vertical:



Sisteme
de ghidaj

Sistem de ghidaj CLASSIC
• Sistem clasic de ghidaj
• Șină canelată

Sistem de ghidaj FLEX
• Libertatea în proiectarea

dulapului prin noi opțiuni de 
proiectare

• Șină de ghidaj flexibilă și
canelată

• Orice raze exterioare în
direcția pozitivă

• Raza interioară minimă Ri = 
35,5 mm

• Replica unui admisii laterale
(formă șurub) ținând cont de 
Ri = 35,5 mm posibilă

• Încovoierea la rece a șinei de 
ghidaj este posibilă manual

Sistem de ghidaj TOP
• Instalare ușoară
• Fără frezare, doar tăiere la 

lungime, înșurubare, gata!
• Poate fi montată și ulterior
• Optică de înaltă calitate, 

neexistând o tranziție
vizibilă de la șină / șurub / 
colț90°

• Șinele de ghidaj din 
aluminiu

Atentie: 
In functie de dimensiune si model



Sistem de ghidaj TOP BASIC
• Instalare ușoară
• Fără frezare, doar tăiere la 

lungime, înșurubare, gata!
• Poate fi montată și ulterior
• Sistem de ghidaj în culori

uni

Sistem de ghidaj FRAME
• Design impresionant în

aspect de cadru
• Instalare ușoară
• Fără frezare, doar tăiere la 

lungime, înșurubare, gata!
• Design frontal uniform 

pentru dulapuri orizontale și
verticale

• Sistemul de ghidaj superior 
(19 mm) lasă impresia unei
uși cu balamale standard

• Șină de ghidaj din aluminiu

Sistem de ghidaj frame4
• Sistemul de ghidaj frame4 oferă

un design coerent pentru ușile
rulou RAUVOLET metallic-line. 

• Cu o lățime de doar 4 mm, 
încadrează placa într-un finisaj
metalic nobil, astfel încât apare o 
suprafață limpede ca element 
optic proeminent. 

• Sistemul de ghidaj este disponibil
în finisare fină din aluminiu sau
oțel inoxidabil.

Sisteme
de ghidaj

Atentie: 
In functie de dimensiune si model



RAUVOLET 
Mecanisme pentru uz
vertical



Mecanisme verticale

Frână verticală
•Funcție dublă ca glider cu 
bandă de mâner, în special 
pentru dulapurile mici
•Frânarea rulării oblonului
la deschidere și închidere
•Efect de frânare pe ambele
părți și aplicabil individual

Frână Caddy
•Utilizată în dulapuri din lemn
cu șine și șuruburi de ghidaj
încastrate sau montate
•Modul de frână brevetat
pentru instalare directă (fără
compensare în greutate)
•Instalare ușoară cu foarte
puțin efort de pregătire
•Direcția de deschidere de sus
în jos
•Reglarea din exterior în
dulapul deja finisat
•O frână este suficientă
pentru fiecare dulap, dacă
este necesară montarea unei
a doua frâne opuse (la cerere)
Instalarea unei iale este
necesară

Compensare verticală C6
•Utilizată în dulapuri din 
lemn cu șine de ghidaj
încastrate sau montate și
calea de rulare în peretele
din spate
•Compensarea activă de 
greutate pentru deschiderea
de jos în sus
•Soluție simplă cu necesitate
minimă de spațiu în dulap

Mecanismul de compensare
C8
•O gamă largă de aplicații
•Compensarea de greutate
activă a obloanelor în
aproape fiecare poziție de 
deschidere
•Cerință minimă de spațiu
datorită montării pe partea
din spate a dulapului
•Asamblarea ulterioară pe
corpul finisat din exterior este
posibilă

Kit de instalare C3 -
Mecanism de înfășurare C3
•Proprietăți de rulare
confortabile
•Compensarea optimă de 
greutate a obloanelor cu 
mecanism de arbore cu arc de 
înaltă calitate
•Cerință minimă de spațiu
pentru toate înălțimile
dulapului datorită arborelui
de deviere și a principiului
înfășurării
•Până la maximum 6 înălțimi
de folder
•Flexibilitate extinsă de la 350 
la 1184 mm lățime a corpului
prin extensie

Sistem casetat C-Box - C3 învelit și șurub
•În funcție de aplicație și de sistemul de 
obloane, se folosește un ghidaj cu șurub
sau un mecanism de înfășurare
(înfășurarea C3)
•Sistem complet preasamblat
Instalare auto-explicativă și ușoară
•Modulul și accesoriile trebuie doar
înșurubate în carcasă
•C-Box cu mecanism de înfășurare
(înfășurare C3) disponibil ca set standard 
pregătit pentru instalare sau poate fi 
planificat individual pentru fiecare unitate
în parte, prin intermediul configuratorului
obloanelor
•Cutie C cu ghidaj cu șurub disponibilă
doar ca set standard gata pentru instalare
•Sistem de ghidaj premontat la C3 
înfășurat și șurub



Inovatorul configurator de uși-rulou REHAU deschide o varietate de opțiuni de design creativ. Configurați ușile
rulou pentru dulap pentru bucătării, băi, birouri sau spații de locuit individual în direcție orizontală și verticală
de rulare sau seturi de bucătărie gata de instalat în dimensiuni grilă.

Imprimarea individuală RAUVOLET permite proprietarilor de case și magazine să imprime pe sistemele de 
obloane propriile imagini sau sigle din galeria noastră extinsă și să le integreze în interiorul existent, după
dorință.

După configurare și comandă, sistemul Dvs. de uși rulou pentru dulap sau setul standard vor fi livrate gata
pentru instalare în dimensiuni grilă.

RAUVOLET
Configuratorul uși-rulou


