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Uterum sommar
Inne fast ändå ute. Rexal sommar är ett modernt uterum men med den klassiska looken. Kraftiga profiler gör att man nu kan bygga högre eller bredare dörrar som
ändå är stabila. Glaspartiet är för 4-6mm härdat glas med ett U-isolervärde på 5,7. Rexals uterumsprofiler kan levereras kompletta med glas och lås monterade i
de mått ni önskar. Fasta glaspartier i önskat mått finns att få med samma profil design

Rexal Classic
Sommar

Kraftig och stabila profiler som kan levereras i valfri

Ta det lungt och låt oss göra jobbet! Vi ordnar med

Profillen för Rexal sommar kan anpassas för 4-6mm

färg, men som standard har vi profilerna i vit Ral

profil och glasmått , bara vi får hålmåttet där partier-

säkerhetsglas.

9016, aluminium naturanodiserad och grå Ral 9006.

na skall sitta så kommer det färdiga partier att enkelt

Bottenspår för att skjuta alla dörrar åt ett håll eller

montera i ert nya eller renoverade uterum.

som mötesddörrar.

Uterum förlängd sommar
Sommaren blir fördelat på fler månader i det extra rummet. Rexal förlängd sommar är med samma moderna profiler och den klassiska looken. Kraftiga profiler gör
att man nu kan bygga högre eller bredare dörrar som ändå är stabila. Glaspartiet är för 4-6mm säkerhetsenergiglas med ett U-isolervärde på 3,9. Rexals uterumsprofiler och fastglas kan levereras kompletta med glas och lås monterade för de mått man önskar.

Rexal Classic Plus
Förlängd Sommar

Kraftig och stabila profiler som kan levereras i valfri

Vi ordnar med profil och glasmått, det ända vi

Otroligt fräcka och snygga haklås med en fjädrande

färg, men som standard har vi profilerna i vit Ral

behöver är hålmåttet där partierna skall sitta så

funktion så det bara är till att skjuta igen fönstret.

9016, aluminium naturanodiserad och grå Ral 9006.

kommer det färdiga partier att enkelt montera i ert

I skjutdörren finns samma lås men utan fjädrande

Bottenspår för att skjuta alla dörrar åt ett håll eller

nya eller renoverade uterum.

funktion så att man inte behöver bli utelåst.

som mötesddörrar. Profillen för Rexal förlängd
sommar kan anpassas för 4-6mm säkerhetsenergiglas

Uterum vår sommar & höst
Nu kan ni njuta av vår och höst i ert extra rum. Rexal vår sommar och höst är med samma moderna profiler och den klassiska looken. Kraftiga profiler gör att man
nu kan bygga högre eller bredare dörrar som ändå är stabila. Glaspartiet är för 16mm säkerhetsisolerglas med ett U-isolervärde på 2,4 Rexals uterumsprofiler kan
levereras kompletta med glas och lås monterade i de mått man önskar.

Rexal Premium
Vår Sommar & Höst

Extra kraftiga och stabila profiler som kan levereras

Vi ordnar med profil och glasmått, det vi behöver

Låsbart haklås för både insida och utsida, det enda

i valfri färg, men som standard har vi profilerna i vit

veta är hålmåtten där partierna skall sitta så kom-

som syns är det lilla nyckelhålet.

Ral 9016, aluminium naturanodiserad och grå Ral

mer det färdiga partier att enkelt montera i ert nya

9006. Bottenspår för att skjuta alla dörrar åt ett håll

eller renoverade uterum.

eller som mötesddörrar. Profillen anpassas för 1618mm säkerhetsenergiglas.

Rexal
Uterum
Vi måttanpassar profilerna efter era önskemål , samt
stansar ut hål för de lås ni valt. Partierna är med mjukt
formade rejäla profilkanter som fungera som handtag.

Rexal

Lås

Smarta eleganta och enkla lås kan monteras in
i alla våra profiler. Lås med nyckel som låses från insida och utsida eller
lås utan nyckel för invändig låsning. Invändiga lås finns med och utan återfjädring. Fördelen med fjädrande lås är exempelvis i fönster som när man drar
igen partiet låses automatiskt medan man i dörren använder utan fjädring
eftersom man inte vill bli utelåst när man skjuter igen partierna.

Rexal Isolertak
Kanalplasttak som ger ett behagligt solljus och har mycket god isolerförmåga.
Takskivorna är tillverkade i polykarbonatplast som är mycket väderbeständigt.
En stabil konstruktion med kanaler gör att man i många fall kan minska reglar
i takstommen. Taket har även ett skydd mot skadliga UV-strålarna. Skivorna
finns att få i olika längder och är enkla att montera.

Rexal Mått

Kanalplast 16 mm U-värde: 2,0 Opalvit
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Rexal Uterum

Rexal Återförsäljare

