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Doğru temizlik ve bakım
Rehau profillerinden üretilmiş pencerelerinizin değerini korumak için
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Etkin havalandırma
Enerji kayıplarını minimum düzeye indirme

Sürekli havalandırma:
Bu havalandırma tipinde pencere vasistas açılır ve
az bir hava alışverişi gerçekleşir. Bu yüzden tam
havalandırma için pencerenin daha uzun süre açık
kalması gerekir.
Ani havalandırma:
Tüm pencere ve kapılar açıldığında, hava akımı
oluşur ve odalardaki hava iki ila dört dakika içinde
tamamen yenilenir. Bu süre içinde bina da soğumaz.
Enerji kayıplarını önlemek ve ısınma maliyetlerini
artırmamak için etkili bir havalandırma tipidir.

Sürekli havalandırma

Ani havalandırma
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Düzenli havalandırma neden bu kadar önemlidir?
– Oda sıcaklığının ve neminin düzenlenmesi
– İçeri temiz hava girmesi
– Terleme ve küf oluşumunun engellenmesi
– İçeride sağlıklı bir havanın ve konforlu bir yaşam
ortamının sağlanması

Doğru kullanım
İşlevler ve kullanım

Çift açılımlı model

Vasistas açın, kol dikey olarak
yukarıda

Hatalı kullanım –
Ne yapmak lazım?

Vasistas konumu

Pencereyi açın,
Kol yatay

Pencereyi kapatın
Kol dikey olarak aşağıda

Pencere kolu, pencere
açıkken Vasistas
konumuna getirilirse,
kanat bağlantı
yerinden ayrılır. Lütfen
aşağıdaki işlemi yapın:

Döndürme
konumu

Döndürmeli model
Pencereyi açma
Kol yatay

Pencereyi kapatma
Kol dikey olarak aşağıda

1. Pencere kolunu
vasistas konumunda
bırakın.
Döndürme
konumu

2. Kanadı pencere
profiline tamamen
bastırın.

Vasistas modeli
Ya: Vasistas açma
Kol dikey olarak yukarıda
3. Kolu 180° aşağı
kilitleme konumuna
çevirin.

Ya da:
Vasistas açma
Kol yatay

Pencereyi kapatma
Kol dikey olarak aşağıda

4. Şimdi pencereyi
normal
kullanabilirsiniz.

Vasistas konumu

11

Önemli notlar
Pencere kullanımıyla ilgili bilgiler

Sıkışmayı önleme
Kanat ve pencere profili
arasındaki boşlukta
sıkışma tehlikesi oluşur.
Açık pencerelerde, rüzgar
darbelerinden kaynaklanabilecek
yaralanmalar önlenmelidir.
Rüzgarlı havalarda pencerelerinizi
kilitleyin.

Düşmeyi önleme
Özellikle çocuklu evlerde,
pencerelerin gözetimsiz olarak
açık kalmamasına dikkat edin.

Yüklenmeleri önleyin
Lütfen pencere kanatlarını
gardırop veya merdiven olarak
kullanmayın.

Uzman danışmanlık
Yakınınızdaki pencere işletmeleri

Her türlü özenin gösterilmiş olmasına rağmen
pencerenizde bir sorun yaşarsanız, uzman REHAU
pencere işletmeniz size memnuniyetle yardımcı
olacaktır.

Not:
Bilerek yapılan veya gerekli korumanın
ihmal edilmesi sonucunda oluşan
yüzey hasarları, garanti kapsamının
dışında kalır. Bu durum, özellikle ağır
veya ancak zorla temizlenebilir inatçı
kirler için de geçerlidir. Aşındırıcı ya da
ovucu temizleme maddeleri nedeniyle
meydana gelen yüzey hasarları da garanti
kapsamının dışındadır. Aşağıdaki durumlar
da garanti kapsamı dışındadır. Temizlik
için sadece tavsiye edilen maddeler
kullanılmalıdır.

Yüksek marka kalitesi
Rehau profil sistemi pencereleri

40 yılı aşkın deneyimiyle REHAU, pencere profil sistemlerinde lider
üreticilerden biridir. Kuruluşundan beri kanıtlanmış know-how'ın ve
gelişimin kusursuz bir kombinasyonunu elde etmeye odaklanmış
kalitesine güvenebileceğiniz REHAU'nun pencere profilleri,
çözümlerinde trend belirleyicidir.
Uzman şirketlerin nihai pencereleri üretmesinde ve evinizin
gereksinimlerinin eksiksiz karşılanmasında hakim olan kalite zihniyeti,
montaj yerinde de kendini gösterir: Modern teknoloji tarafından
desteklenen eğitimli çalışanlar, saha da en iyi sonuçları elde etmek için
çaba sarf eder.

www.rehau.com.tr

Henüz ön aşamalarda bunun için genel koşullar sağlanır: Yetkili
şirket temsilciniz, tasarımdan güvenliğe, ısı ve yalıtımına ses kadar
pencereyle ilgili tüm konularda yardımcı olacak ve montajdan önce
ve sonra size hizmet odaklı bir şekilde eşlik edecektir. Muhteşem
perspektifler için, her açıdan kaliteli çözümler.

Uzman yetkili şirket temsilcimize ekonomik ve çok yönlü REHAU
profil sistem pencerelerini sorun ve Rehau kalitesiyle rahat edin!
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