
ОТОРИЗИРАН ПАРТНЬОР НА REHAU
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ПЪРВОКЛАСНОТО КАЧЕСТВО НА СЕРТИФИЦИРАНИЯ ПАРТНЬОР
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ИНОВАТИВНИ И ПЕРСПЕКТИВНИ
ПРОЗОРЦИТЕ ОТ ПРОФИЛИ REHAU ПРЕДЛАГАТ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО

ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО ОТ ОТОРИЗИРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА REHAU. 

ДОБРА КОНСУЛТАЦИЯ – ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА.

Стикера REHAU QUALTY Ви гарантира предимство по отношение 

на качеството и сигурността от един опитен и компетентен 

консултант: за ориентирани към бъдещето прозоречни 

системи:

- Изпитаното производство, посредством годишни одити на ка-

чеството, гарантира дълг живот и трайна функционалност. 

- Текущият производствен контрол съгласно директивите на 

REHAU, касаещи производството и монтажа, и съгласно между-

народните норми Ви гарантират перфектен монтаж и висок 

стандарт на качеството.

- С непрекъснатото повишаване на квалификацията в REHAU-

Академията, всеки етап от което приключва с изпит и серти-

фикат, Ви дава сигурността за отлична консултация по всички 

области като енергийна ефективност, безопасност и 

комфорт.

-Ексклузивните профилни системи, които получавате само при 

Оторозирания Партньор, осигуряват уникална индивидуалност.

- Използването само на качествените REHAU – компоненти Ви 

предлага всички предимства, формирани в рамките на 50-го-

дишно ноу-хау, изследователска и развойна дейност.

Компетентната фирма, която има правото да носи отличието 

“Оторизиран партньор на REHAU“, ще познаете по печата REHAU 

QUALTY.

Нищо по-хубаво не може да се случи на прозорецa Ви и на Вас.

Оторизираните партньори на REHAU са иновативни и перспективни фирми от бранша на производството на прозорци с изключителни качества. Те 

предлагат на своите клиенти ясна, специфична за съответната целева група концепция за услуги, която прилагат с помощта на висококвалифициран 

екип и много добре структурирана организация. Като партньор на REHAU, при производството и монтажа на своите продукти те залагат на първо-

класното качество и сигурността в перспектива.

ОТОРИЗИРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА REHAU ПРЕДЛАГАТ МНОГО ПРЕДИМСТВА

Те работят професионално и се налагат на пазара с цялостни и ориентирани 

към качеството решения. С една добре структурирана организация, високо-

квалифициран екип и с акцент върху услугата, те са на Ваше разположение за 

съвет, в качеството си на квалифицирани специалисти. 

Вашият Оторизиран Партньор се явява Ваш личен енергиен консултант, с цел 

максимално редуциране на енергийните загуби в жилището Ви.

Качествените продукти REHAU са в дома Ви. Ще ги разпознаете по стикера REHAU 

QUALITY.
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ПРОЗОРЕЧНИ СИСТЕМИ REHAU 
КАЧЕСТВО НА НАЙ-ВИСОКО НИВО

ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ЧРЕЗ ОДИТ – КРИТЕРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ 

НА REHAU.

Сертификатът “Изпитано качество за прозоречни системи” се издава 

за прозорци от профилните системи на REHAU, които съответстват на 

най-строгите изисквания както по отношение на производството, така 

и по отношение на монтажа. По-долу са изброени няколко критерия, които 

се проверяват при фирмите, сертифицирани като партньори на REHAU: 

използване единствено на системни елементи на REHAU, като • 

например уплътнения и армировки

трайна функционална безопасност въз основа на спазване на предпи-• 

санията относно производството и обработката

гарантиране на процесните параметри, като устойчивост на • 

ъглите срещу счупване, температура на заваряване, при проверка с 

калибрирани контролни уреди

проверка на компетентния монтаж с цел избягване на строителни • 

щети

НИЕ ЗАЛАГАМЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА

REHAU си сътрудничи само с опитни фирми в областта на прозоречните 

системи. Тук Вие сте в добри ръце и ще бъдете консултирани професио-

нално: както при изграждането на новия Ви дом, така и при ремонт – от 

оформлението, през топло- и шумоизолацията, чак до защитата от 

взлом. Вашите прозорци ще бъдат изготвени, доставени и монтирани 

точно според желанията Ви. Ще бъдете обслужвани с удоволствие и след 

приключването на монтажа.

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАС

Удовлетвореността на нашите клиенти е наша основна цел. По тази при-

чина ние винаги полагаме усилия да предлагаме постоянно отлични услуги в 

комбинация с премиум продукти. Освен това се интересуваме от непре-

къснатото усъвършенстване и по-нататъшно развитие. За успешното 

прилагане на нашите предписания се нуждаем от Вашата помощ, защото 

Вашето мнение е от значение. Пишете ни дали сте доволни от избрания 

от Вас Оторизиран Партньор.

ОПИТЪТ СЪЗДАВА КАЧЕСТВО

Вече повече от четири десетилетия REHAU разработва и произвежда 

профилни системи за прозорци, фасади и врати. С иновативно ми-

слене, практика и традиционно високи претенции относно качест-

вото. При това експертите на REHAU прилагат и ценни познания от 

областите сградна техника и инфраструктура, в които действащата 

в световен мащаб фирма също се развива успешно от много години. 

Тези синергии и тясното сътрудничество с фирмите в областта на 

прозоречните системи и техните, обучени в академията на REHAU 

сътрудници, утвърдиха REHAU като водещ производител на профилни 

системи за прозорци, врати и фасади. 

РЕХАУ ЕООД София 1532, Околовръстен път - 30км, Промишлена зона Север – Казичане, Тел:02/8920471 Варна 9168, с.Езерово, Тел. 058/685612 www.rehau.bg


