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dzīvot stIlīgI un komfortABlI
AR logiEm no REHAU BRillAnt DEsign 

visas priekšrocības īsumā: 
logu profilu sistēma reHAu Brillant design elitāriem mājokļiem

siltumizolācija: Uf vērtība: 1,3 W/m� K 5. lpp.

Iebūves dziļums: 70 mm 5. lpp.

Aizsardzība pret ielaušanos: līdz pretestības klasei nr. 3 11. lpp.

skaņas izolācija: līdz skaņas izolācijas klasei nr. 5 12. lpp.

virsma: augstvērtīga, gluda un viegli kopjama 14. lpp.

– ideāli piemērota zema enerģijas patēriņa un  – 5-kameru sistēma
 restaurējamām ēkām – logiem un balkonu durvīm 
– arī kopā ar žalūzijām reHAu comfort design – elitāriem mājokļiem

logu profilu sistēma reHAu Brillant design plus

siltumizolācija: Uf vērtība: 1,2 W/m� K 

„pluss“ siltumizolācijā, pateicoties termiski dalītam tērauda armējumam reHAu thermostabil.

logus izvēlas reizi mūžā: vai ceļat no jauna vai remontējat, jebkurā gadījumā jums jāpieņem svarīgs 
lēmums. ja jums būtisks dizains, mājīgums un turklāt ar efektīvas siltumizolācijas palīdzību vēlaties 
samazināt izmaksas vai saglabāt nekustamā īpašuma vērtību, logi no reHAu Brillant design sistēmas 
profiliem būs pareizā izvēle.

pārliecinoši un viegli kopjami: profili ar 

augstvērtīgu virsmu un īpaši izsmalcinātu 

dizainu. 

Izsmalcināts dizains jūsu mājai.
jūs daudz investējat savā mājoklī un gribat, lai tas līdz 
vissīkākajām detaļām atbilstu jūsu vēlmēm. Izvēloties 
logus no  reHAu Brillant design profiliem, jums 
aizvien būs prieks nākt mājās - īpaši tad, ja izvirzāt 
augstas prasības dizainam. pateicoties logiem no 
reHAu Brillant design profiliem, jūsu mājas koptēls 
būs perfekts. daudzveidīgās profilu formas, krāsas, 
dekori un atšķirīga dizaina vērtnes paver jums 
visdažādākās iespējas,

taupīt enerģiju ar siltumizolācijas palīdzību.

 Ar logiem no reHAu Brillant design profiliem 
savās četrās sienās jutīsieties lieliski pat aukstajā 
gadalaikā. pateicoties ļoti labiem siltumizolācijas 
rādītājiem, siltums paliek tur, kur tam jābūt: jūsu 
dzīvoklī, ļaujot jums baudīt omulīgu iekštelpu 
klimatu un saņemt patīkami zemu rēķinu par apkuri. 
tādējādi logi no reHAu Brillant design sistēmas 
profiliem ir ideāli piemēroti zema siltumenerģijas 
patēriņa mājām un restaurējamām ēkām ar 
optimizētu energosistēmu.

teicami siltumizolācijas rādītāji.

patīkams siltums iekštelpās.  

tieši lielām stiklotām virsmām jābūt ar   

labu siltumizolāciju, citādi tās izstaro 

aukstumu. logi no reHAu Brillant design 

profiliem samazina  šo efektu, un ļauj 

jums labi justies.

Šis logotips simbolizē  

reHAu kvalitāti. 

teicams dizains un visaugstākā kvalitāte 

ir reHAu simboli.
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patīkams iekštelpu klimats.
logiem no reHAu Brillant design profiliem ir teicama siltumizolācija, kas nodrošina patīkamu iekštelpu 
klimatu – pat tad, ja ārā plosās vētra un snieg.  70 mm iebūves dziļums un divu līmeņu blīvējumi neļauj 
 aukstumam, caurvējam, putekļiem un mitrumam iekļūt iekštelpās. papildus vēl piecas profilā esošās gaisa 
kameras darbojas kā izolējošs slānis starp zemo āra temperatūru un siltajām iekštelpām. rezultātā tiek 
iegūta ļoti zema siltuma vadītspēja: uf*=1,3 W/m �k.tādēļ logi no reHAu Brillant design sistēmas profiliem 
ir ideāli piemēroti jaunceltnēm ar zemu siltumenerģijas patēriņu un restaurējamām ēkām – kā arī nodrošina 
zemas apkures izmaksas.

* u -vērtība:raksturo kāda būvelementa siltuma vadītspēju. jo 

zemāka u-vērtība, jo mazāks siltuma zudums

Ideālais 70 mm iebūves dziļums, kā arī piecka-
meru tehnika nodrošina efektīvu siltumizolāciju.

Wärmedämmung  uf
*-Wert: 1,3 W/m �K

sIltumIzolācIjA un enerģIjAs tAupīŠAnA 
lABsAjūtA, kAd lIetus un vējI sItAs logā

reHAu Brillant design plus ar īpašu  

termiski dalītu armējumu.

Ar logiem no reHAu Brillant design 

plus profilu sistēmas jūs vēl vairāk 

paaugstināt savu logu siltumizolācijas 

potenciālu. „pluss“ šajā gadījumā ir 

speciāls termiski dalīts  tērauda armējums 

reHAu thermostabil. Ar tā palīdzību uf 

vērtība samazinās līdz 1,2 W/m�K. 

tas atmaksājas: ar logiem no reHAu Brillant design profiliem jūs varat līdz 75 % samazināt enerģijas 
zudumus caur logu ! 
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2-kameru profils

30%* 
4-kameru profils
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* pamats: vecs koka logs = 100%          ** Uw-vērtība logam (123 x 148 cm) saskaņā ar dIn en 10077-1

Uf-  vērtība (rāmis) 2,2  1,9 1,6 1,3

Ug-  vērtība (stikls) 5,8 3,0 1,3 1,1

Uw-  vērtība (logs)   4,8**  2,8**   1,5**   1,3**

jūs ietaupāt  
līdz 44%

jūs ietaupāt  
līdz 70%

jūs ietaupāt  
līdz 75%
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foRmAs 
tIk dAudzpusīgAs kā pAtI ArHItektūrA

logi no reHAu Brillant design profiliem ar savu el-
eganto un moderno vizuālo risinājumu un mirdzošo 
virsmu paaugstina jūsu mājas vērtību.  
Individuālām vēlmēm attiecībā uz logu noformējumu 
nav nekādu ierobežojumu. jūs varat izvēlēties 
dažādas krāsas un formas, piemēram, noapaļotu 
rāmi ar 80 mm iebūves dziļumu un 6-kameru 
tehniku.
kombinācijā ar reHAu Brillant design apaļo vērtni 
veidojas ļoti harmonisks koptēls, kam nav līdzinieku. 
Šī logu profilu sistēma spēj īstenot visas jūsu 
vēlmes.
 

noapaļotas formas loga rāmis
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vislabākajā formā.
logi no reHAu Brillant design profiliem piedāvā 
atbilstošas formas un risinājumus daudzām 
arhitektu ieteiktām variācijām. tā, piemēram, gan 
ar noapaļotiem, gan noslīpinātiem profiliem vai arī 
šprosu logiem jūs varat akcentēt savas mājas stilu 
un veidot īpaši izteiksmīgu vizuālo noformējumu.
lai dotu jums iespēju individuāliem risinājumiem, 
logu vērtnes ir pieejamas trīs dažādās dizai-

na versijās: eleganti noapaļotas, neuzkrītoši 
noslīpinātas vai izteiksmīgi nobīdītas plaknē 
attiecībā pret rāmi. tā jūs varat būt drošs, ka 
logi veidos stilīgus akcentus jūsu dzīvesvietas 
iekārtojumā un vienlaikus harmoniski iekļausies 
mājas kopējā arhitektoniskajā tēlā. 
pašsaprotami profiliem ir augsti siltumizolācijas 
rādītāji.

design-varianten des fensterflügels  

noapaļota loga vērtne plaknē nobīdīta loga vērtnenoslīpināta loga vērtne
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ekskluzīvas krāsas un virsmas   

visiem stiliem un idejām.

krāsA
BAltA, vIenkrāsAInA vAI strukturētA

koksnes dekors: šiem dekoriem 
izmanto strukturētu foliju, kas ir 
īpaši noturīga pret ultravioleto 
starojumu un skrāpējumiem.

krāsoti profili: pieejami praktiski 
visās rAl krāsās.

Alumīnija uzlikas:  
iespējams krāsot visās rAl krāsās 
un anodēt visos toņos (metāliskās 
krāsas).

no vienkāršas līdz neparastai.
logi no reHAu Brillant design sistēmas profliem ir daudzveidīgi kā formas, tā arī krāsas ziņā. līdztekus kla-
siski baltiem varat izvēlēties arī logus turpat vai visās rAl krāsās. ja dodat priekšroku  profilam ar koksnes 
krāsu un struktūru, jums noteikti patiks mūsu īpaši viegli kopjamie dekori. pateicoties speciālai laminācijai, 
tiek panākts augstvērtīgs profilu vizuālais noformējums. 
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AIzsArdzīBA pret IelAuŠAnos:
pIedāvājums tIeŠI jums

labi nodrošināti pret ielaušanos.
Atpūtas priekšnoteikums ir drošības sajūta. lai 
jūs varētu labi atpūsties gan mājās, gan ceļojumu 
laikā, piedāvājam logus no reHAu Brillant design 
sistēmas profiliem ar dažādām pretestības 
klasēm – atkarībā no jūsu vajadzībām.

īpašas drošības ierīces individuāliem 

pretuzlaušanas risinājumiem.standarta drošības pakete: ļoti grūti pieejamiem 
logiem pietiek ar standarta drošības paketi.
pretestības klase (Wk) 1: grūti pieejamiem logiem. 
pamataizsardzība pret ielaušanās mēģinājumu, iz-
mantojot ķermeņa spēku, piem., grūdiens ar plecu, 
spēriens utml. vandālisms. Integrēta aizsardzība 
pret loga izcelšanu ar vienkāršiem palīgrīkiem. 
pretestības klase (Wk) 2: viegli pieejamiem logiem. 
logs veidots tā, lai uzlauzējs to nevarētu atvērt  ar 
vienkāršiem palīgrīkiem, kā piem., skrūvgriezni un 
stangām. 
pretestības klase (Wk) 3: ļoti viegli pieejamiem lo-
giem. Integrēta papildus aizsardzība, lai logs nebūtu 
atverams arī ar 2 skrūvgriežņiem un lauzni standarta drošības pakete

pretestības klase (Wk) 1
pretestības klase (Wk) �
pretestības klase (Wk) 3

Atkarībā no loga izvietojuma, vai tas ir ļoti viegli, viegli, grūti vai ļoti grūti pieejams, varat izvēlēties pretestības klasi, kas atbilst jūsu 
personiskajai vajadzībai pēc drošības.

tā kā lielākajā daļā ielaušanās gadījumu zagļi iekļūst 
dzīvoklī pa logu vai stiklotām durvīm, individuāls 
aizsardzības risinājums katram logam ir īpaši svarīgs. 
speciāla furnitūra un citas drošības ierīces gādā 
par to, lai visiem logiem no reHAu Brillant design 
sistēmas profiliem būtu iespējams tādu izveidot.
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lai nekas netraucētu jūsu mieru.
īpaši tad, ja aiz loga valda troksnis, mājās gribam 
baudīt patīkamu klusumu. to nodrošina logi no 
reHAu Brillant design sistēmas profiliem. Arī tad, ja 
mājas tiešā tuvumā atrodas spēcīgi trokšņu avoti. 
dzīvojamos rajonos, kas atrodas īpaši trokšņainās 
vietās, logus no reHAu Brillant design profiliem var 

Iespējama pat 5. skaņas izolācijas 

klase. 

* trokšņa līmenis, kas logam jānoslāpē

piemēroti visiem dzīves gadījumiem: logi no reHAu thermo design 70 sistēmas profiliem atbilst 1. 
līdz 5. skaņu izolācijas klases prasībām.

dzīvojamais rajons
(trokšņu līmenis)

maksimālais  
trokšņa līmenis

Ieteicamā  
loga skaņu

izolācijas pakāpe* 

Izolācijas 
klase

REHAU 
Brilliant 
design

guļamrajons 
apm. 60 dB

miegam: 25-30 dB
dzīvei:    30-35 dB
darbam: 35-50 dB

32 dB 
25 dB
25 dB

�
1
1

pilsētas centrs 
apm. 70 dB

miegam: 25-30 dB
dzīvei:    30-35 dB
darbam: 35-50 dB

40 dB 
35 dB
32 dB

4
3
�

rūpniecisks raj. 
vairāk kā 70 dB

miegam: 25-30 dB
dzīvei:    30-35 dB
darbam: 35-50 dB

45 dB 
40 dB
35 dB

5
4
3

skAņAs IzolācIjA:
IndIvIduāls rIsInājums

individuāli piemērot jūsu skaņu izolācijas prasībām 
– līdz pat visaugstākajai izolācijas klasei nr. 5. un 
pat tad, ja aiz loga valdīs patiešām nepanesams 
troksnis, jūs varēsit netraucēti atpūsties. 
ja runa ir par vislabāko skaņas izolāciju, tad tā ir 
reHAu Brillant design profilu sistēma.
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IlgmūžīBA 
pRiEKs KAtRU DiEnU

Ilgmūžīgi, viegli kopjami un nezaudē vērtību.
logi domāti tam, lai ilgi sagādātu prieku, bet prasītu maz darba. tādēļ logus no reHAu Brillant design pro-
filiem izgatavo tikai pirmklasīgā kvalitātē. tā tie nezaudē savu vērtību un – pateicoties augstvērtīgai virsmai 
– ir arī īpaši viegli kopjami.

profili izceļas ar savu ilgmūžību un 

nezūdošo vērtību.  

pateicoties augstvērtīgām virsmām, logi 

ir ēti kopjami.

logus no reHAu Brillant design profiliem izgatavo 
tikai no augstvērtīgiem materiāliem un ar vislielāko 
rūpību. Izejviela rAu-pvc ir ārkārtīgi noturīga pret 
laikapstākļu iedarbību, vienkārši kopjama un palīdz 
ilgstoši saglabāt un paaugstināt jūsu mājas vērtību. 

pateicoties īpaši augstvērtīgajai gludajai virsmai, 
logi no reHAu Brillant design 70 profiliem mazāk 
smērējas un tos var ātri un bez pūlēm notīrīt ar 
ūdeni, nedaudz mazgājamā līdzekļa un mīkstu 
salveti. 



logi no REHAU BRillAnt DEsign pRofiliEm
lAI mājA jūs prIecētu IlgI

mēs izvēlamies kompetenci.
reHAu sadarbojas tikai ar pieredzējušiem logu ražotājiem. pie tiem 
jūs saņemsit profesionālas konsultācijas: kā ceļot jaunu māju, tā 
remontējot esošo mājokli  –  sākot no noformējuma, siltuma un skaņu 
izolācijas līdz aizsardzībai pret uzlaušanu. logus izgatavos, piegādās 
un uzstādīs precīzi saskaņā ar jūsu vēlmēm. 
Arī pēc logu iebūves ražotājs labprāt sniegs jums nepieciešamās 
konsultācijas.

kvalitātes pamatā ir pieredze.
jau vairāk kā četrus gadu desmitus reHAu izstrādā un ražo profilu 
sistēmas logiem, ēku fasādēm un durvīm. un dara to, izmantojot  
inovatīvas idejas, balstoties uz praksē gūtu pieredzi un tradicionāli 
izvirzot augstas prasības pret kvalitāti. 
reHAu eksperti izmanto arī vērtīgas atziņas no ēku komunikāciju tehnikas 
nozares, kurā uzņēmums jau daudzus gadus ar panākumiem darbojas 
visas pasaules mērogā.
Šī iekšējā sinerģija un ciešā sadarbība ar logu ražotājiem un to daudza-
jiem reHAu akadēmijā apmācītajiem darbiniekiem padarījuši reHAu 
par vadošo logu, fasāžu un durvju profilu sistēmu ražotāju.
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