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Powierzchnie to nasza pasja - koncentrujemy się na tworze-
niu produktów spełniających najwyższe wymagania i jedno-
cześnie tak indywidualnych i różnorodnych, jak oczekiwania 
naszych klientów i partnerów. 
  
 
Od niemal dziesięciu lat inteligentne materiały powierzch-
niowe REHAU - od szkła poprzez akryle aż po powierzchnie 
strukturalne - stanowią ciągły impuls do wprowadzania 
innowacji, zapewniając firmom wykonawczym i klientom 
końcowym prawdziwą wartość dodaną.  
Przygotowując kolekcje, kierujemy się aktualnymi trendami 
i potrzebami rynku. Nasz cel to realizacja potrzeb klientów 
poprzez oferowanie im zrównoważonego, atrakcyjnego  
i nowatorskiego wzornictwa oraz inspirowanie kreatywnych 
projektantów do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. 
 
 
O to chodzi w rozwiązaniach meblowych REHAU. 

Rozwiązania meblowe REHAU -  
zawsze tak indywidualne jak ludzie. 
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Indywidualność na pierwszym planie –  
powierzchnie RAUVISIO. 
 
Wszyscy się różnimy. Upodobaniami czy wy-
maganiami.  Dla każdego z nas ważne jest coś 
innego. I oczywiście lubimy różne miejsca. 
 
Naszą indywidualność powinny odzwierciedlać 
miejsca, w których żyjemy, gotujemy, pracujemy 
czy spotykamy się z przyjaciółmi lub rodziną. 
Miejsca, które nadają smaku życiu. Aby ludzie 
na całym świecie mogli naprawdę żyć w takich 
miejscach, REHAU stworzył materiały powierzch-
niowe, które spełniają najwyższe wymagania,  
a jednocześnie są tak różnorodne, jak oczekiwa-
nia naszych klientów i partnerów.





PASSION FOR COLOR 2020
Miłość do gór – miłość do koloru

Islandia oczarowuje. W ramach oferty Passion for color 2020 REHAU wprowadza tę magię wulkanicznej 
wyspy do wnętrz. Sześć kolorów symbolizuje nie tylko zapierającą dech naturę i tysiącletnie sagi, lecz 
również Reykjavik - tętniącą życiem stolicę Islandii.

Neve   
lśniący – jasny – czysty
Czysta biel na pokrytych śniegiem 
szczytach Islandii. Wyostrzająca 
kontrasty i nadająca światu niezwykłej 
przejrzystości. 

RAUVISIO brilliant 

Nebia   
neutralny – tajemniczy – dyskretny
Cząsteczki wody wirują. Mgła spowija 
przedmioty jak welon. Rozmywa 
kontrasty, tworząc tajemniczy klimat.

RAUVISIO brilliant / RAUVISIO crystal

Menta  
naturalny – odświeżający 
– harmonijny
Podczas islandzkiego lata zioła, paprocie, 
porosty i trawy tworzą feerię barw. 
Miętowe odcienie sprawiają, że czuć 
nadchodząca wiosnę - wtedy nastaje ten 
wspaniały moment, kiedy dni stają się 
jaśniejsze, a noce coraz krótsze.

RAUVISIO crystal 
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W Skandynawii spokojne, bliskie naturze i nowoczesne podejście do życia nosi miano hygge lub lagom. 
Również na Islandii skandynawska jakość życia jest wszechobecna. Dzięki Passion for color 2020 magia 
Islandii zamieszka w Twoich wnętrzach!

Laguna   
północny – wielostronny – płynny
Islandzka Błękitna Laguna jest znana 
na całym świecie. Jednak wyspa kryje 
o wiele więcej małych jezior i zatoczek. 
I każde z nich jest inne. Każde ma swój 
charakterystyczny kształt, własną 
barwę i niepowtarzalny urok.

RAUVISIO crystal

Atlantico   
tajemniczy – głęboki – intensywny
Islandię otacza Atlantyk, drugi co do 
wielkości ocean świata. Atlantyk i jego 
morza pokrywają około jednej piątej 
powierzchni Ziemi. Ocean łączy 
kontynenty, jest domem dla najróżniej-
szych wodnych stworzeń i kryje 
niezliczone tajemnice.

RAUVISIO crystal

Terriccio   
żywy – żyzny – ziemny
Islandia to kraj wulkanów. To dlatego 
tutejsza ziemia jest tak bogata  
w składniki odżywcze. Wulkany są 
symbolem sił natury, odnowy, obiegu 
materii w przyrodzie.

RAUVISIO crystal

PASSION FOR COLOR
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MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
Zastosowanie produktów RAUVISIO

RAUVISIO brilliant
Laminat akrylowy

RAUVISIO crystal decor
Laminat szklany

RAUVISIO crystal decor
Laminat szklany

RAUVISIO crystal mirror
Laminat lustrzany
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MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

RAUVISIO crystal decor
Laminat szklany
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RAUVISIO crystal
Laminat szklany

RAUVISIO crystal decor
Laminat szklany

RAUVISIO crystal mirror
Laminat lustrzany
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MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

RAUVISIO wave
Laminat strukturalny

RAUVISIO crystal
Laminat szklany

RAUVISIO brilliant
Laminat akrylowy
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RAUVISIO CRYSTAL
Polimerowe szkło
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RAUVISIO CRYSTAL 

Obróbka klasycznymi narzędziami
do obróbki drewna

50% lżejszy 
niż prawdziwe szkło

10 x większa odporność na pęknięcia 
niż prawdziwe szkło

20% mniej odpadów w porównaniu  
z prawdziwym szkłem  

 
Wysoka odporność na zarysowania 
dzięki warstwie Hardcoat
 

Aksamitny w dotyku i bez śladów  
palców dzięki zastosowaniu specjalnego  
lakieru (wersja matowa) 

Łatwe czyszczenie za pomocą wody  
i ścierki z mikrofibry 
 

Możliwość pisania  
i usuwania napisów

intelligent 
material & 
design 2015
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NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE SZKŁO WSZECHCZASÓW
RAUVISIO crystal

Szkło polimerowe RAUVISIO crystal wygląda równie pięknie jak prawdziwe  
i posiada liczne zalety: jest bardziej odporne na pęknięcia i zarysowania, 
znacznie lżejsze od prawdziwego szkła oraz niezwykle łatwe w obróbce.  

RAUVISIO crystal jest dostępny  
w różnych wariantach:  
 
RAUVISIO crystal uni  
 
RAUVISIO crystal decor

RAUVISIO crystal mirror

Bogata oferta

magnetic
RAUVISIO crystal color jest dostępne 
także w wersji magnetycznej
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RAUVISIO CRYSTAL 

Prasowana płyta wielkoformatowa, składająca się  
z laminatu szklanego, płyty MDF i dobranej 
kolorystycznie warstwy przeciwprężnej.

Panel o grubości 4mm, składający się z laminatu 
szklanego RAUVISIO crystal sprasowanego 
bezpośrednio z dobraną kolorystycznie warstwą 
przeciwprężną.
Do zastosowania we wnękach i do odnowienia  
łazienki.

Płyta prasowana
wysoki połysk lub mat

Slim
wysoki połysk lub mat

OFERTA PRODUKTOWA

Wymiary:   
2 800 x 1 300 x 19 mm

Minimalna ilość zamówienia:   
Od 5 sztuk*

Sprasowane komponenty

* kolory można mieszać na palecie

Wymiary:   
2 800 x 1300 x 4mm 

Minimalna ilość zamówienia: 
Od 5 sztuk*

15



16



17



 

   
 

 

 

Wymiary:   
2800 x 1250 x 19,5 mm
2800 x 1250 x 4,2 mm

Minimalna ilość zamówienia:   
Od 5 sztuk*

*Można mieszać kolory na palecie
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RAUVISIO CRYSTAL

intelligent 
material & 
design 2017

Wymiary:   
2440 x 1220 x 19 mm
2440 x 1220 x 4 mm

Minimalna ilość zamówienia:   
Od 5 sztuk
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Wymiary:   
2800 x 1300 x 19 mm  
(wersja połyskowa i matowa)
2800 x 1300 x 4,2 mm  
(wersja połyskowa)
2800 x 1300 x 3,7 mm  
(wersja matowa)

Minimalna ilość zamówienia:   
Od 5 sztuk*

*Można mieszać kolory i dekory na palecie
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NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

KOLEKCJA DEKORÓW 
RAUVISIO crystal

RAUVISIO crystal uni i mirror

Bianco
wysoki połysk V2778
matowy 1696L

Nebbia
wysoki połysk 1910L
matowy 1911L

Fumo
wysoki połysk 1686L
matowy 1702L

Zucchero metallic
wysoki połysk 1923L

Perla
wysoki połysk V2892
matowy 1697L

Magnolia
wysoki połysk 73703
matowy 1698L

Sabbia
wysoki połysk 1687L
matowy 1703L

Titanio
wysoki połysk 2107L
mat 2109L

Grafite
wysoki połysk 2106L
mat 2108L

Laguna
wysoki połysk 2407L
mat 2408L

Piano
wysoki połysk 2015L
mat 2016L

Atlantico
wysoki połysk 2409L
mat 2410L

Mirror
wysoki połysk 1721L

Terriccio
wysoki połysk 2405L
mat 2406L

Menta
wysoki połysk 1684L
matowy 1700L

Możliwe nieznaczne różnice w kolorach.
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RAUVISIO crystal decor

Conglomerato chiaro
wysoki połysk 1966L
mat 2059L 

Conglomerato scuro
wysoki połysk 1967L 
mat 2060L 

Marmo toscana
wysoki połysk 1968L  
mat 2061L

Marmo romano
wysoki połysk 1969L
 mat 2062L

Marmo bianco
wysoki połysk 1970L
mat 2063L

Marmo nero
wysoki połysk 1971L
mat 2064L

Legno argentato
wysoki połysk 1972L
mat 2065L

Legno marrone
wysoki połysk 1973L
mat 2066L

Legno bruciato
wysoki połysk 1975L 
mat 2068L

Legno sbiancato
wysoki połysk 1976L 
mat 2069L

Ruggine
wysoki połysk 1977L  
mat 2070L

Legno antico
wysoki połysk 1974L   
mat 2067L

RAUVISIO CRYSTAL

Możliwe nieznaczne różnice w kolorach.

Wyszukiwanie obrzeży 
Tylko kilka kliknięć dzieli Cię od obrzeża pasującego do powierzchni RAUVISIO. I nie ma znaczenia, czy będzie to klasyczne 
obrzeże z primerem czy innowacyjne bezspoinowe obrzeże RAUKANTEX pro, umożliwiające uzyskanie doskonałych monoli-
tycznych elementów.
www.rehau.pl
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RAUVISIO BRILLIANT
Powierzchnie akrylowe
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1

Obróbka klasycznymi narzędziami
do obróbki drewna

Trwałość koloru i odporność na  
działanie promieni UV

Do 60% niższe koszty produkcji  
w porównaniu z elementami  
lakierowanymi  

Monolityczny wygląd – korzystna  
alternatywa dla frontów lakierowanych 

Łatwe czyszczenie za pomocą wody  
i ścierki z mikrofibry 

Możliwość pisania i usuwania napisów  
(wersja lakierowana SR)

Aksamitny w dotyku i bez śladów  
palców dzięki zastosowaniu specjalnego  
lakieru 

Możliwość klejenia przez stolarza –  
do klejenia można stosować zwykły  
biały klej do drewna 

Powierzchnie matowe

RAUVISIO BRILLIANT
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UNIWERSALNE POWIERZCHNIE AKRYLOWE 
RAUVISIO brilliant

Dzięki swojemu wyglądowi RAUVISIO brilliant z powodzeniem zastąpi wysokiej 
jakości elementy lakierowane. Nie ma znaczenia, czy ma to być efekt błyszczą- 
cej głębi czy matowa elegancja - RAUVISIO brilliant w nowej wersji pozwala 
uzyskać ekskluzywną powierzchnię, pokrytą odporną na uszkodzenia powłoką 
Hardcoat i zapewnia pełną swobodę aranżacji. 
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Wymiary:   
Laminat - 2800 x 1300 x 0,7 mm
Warstwa przeciwprężna - 
2800 x 1300 x 0,6 mm

Wymiary:   
2800 x 1300 x 18 mm

Minimalna ilość zamówienia:   
20 płyt*

*Można mieszać kolory na palecie
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Możliwe nieznaczne różnice w kolorach.

KOLEKCJA DEKORÓW 
RAUVISIO brilliant 

Bianco
wysoki połysk 5000B
mat 1895L

Magnolia
wysoki połysk 5335B
mat 1897L

Neve
wysoki połysk 1644L
mat 2262L

Cappuccino
wysoki połysk 1917L
mat 1918L

Prugna
wysoki połysk 5642B
mat 1901L

Vino
wysoki połysk 5641B
mat 1902L

Rame metallic
wysoki połysk 1678L
mat 1904L

Gabbiano metallic
wysoki połysk 6339B
mat 1900L

Cubanite metallic
wysoki połysk 5338B
mat 1898L

Titanio
wysoki połysk 2102L
mat 2105L

Meringa
wysoki połysk 5026B
mat 1896L
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Możliwe nieznaczne różnice w kolorach.

RAUVISIO BRILLIANT

Bigio metallic
wysoki połysk 6340B
mat 1899L

Cemento
wysoki połysk 1919L
mat 1920L

Roccia
wysoki połysk 2101L
mat 2104L

Grafite
wysoki połysk 2100L
mat 2103L

Moro
wysoki połysk 5112B
mat 1903L

Nebbia
wysoki połysk 2411L
mat 2412L

Wyszukiwanie obrzeży 
Tylko kilka kliknięć dzieli Cię od obrzeża pasującego do powierzchni RAUVISIO. I nie ma znaczenia, czy będzie to klasyczne 
obrzeże z primerem czy innowacyjne bezspoinowe obrzeże RAUKANTEX pro, umożliwiające uzyskanie doskonałych monoli-
tycznych elementów.  
www.rehau.pl

NOWOŚĆ
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RAUVISIO WAVE
Wyjątkowy laminat o strukturze fali
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RAUVISIO WAVE

Możliwość obróbki standardowymi 
narzędziami do drewna

Wysoka odporność na promienio-
wanie UV we wnętrzach

Łatwe czyszczenie  
dzięki warstwie Hardcoat  

Wariant Vario 
do samodzielnego lakierowania

Możliwość klejenia przez stolarza 
– do klejenia można stosować zwykły 
biały klej do drewna 
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Wyszukiwanie obrzeży 
Tylko kilka kliknięć dzieli Cię od obrzeża pasującego do powierzchni RAUVISIO. I nie ma 
znaczenia, czy będzie to klasyczne obrzeże z primerem czy innowacyjne bezspoinowe 
obrzeże RAUKANTEX pro, umożliwiające uzyskanie doskonałych monolitycznych elementów.  
www.rehau.pl

Powierzchnia 3D 

Struktura fali przypomina głęboko frezowaną płytę 
MDF z warstwą lakieru. Produktu nie trzeba jednak 
poddawać dodatkowej obróbce, więc RAUVISIO 
wave oznacza oszczędność czasu oraz pieniędzy  
w produkcji.

Fale przebiegają równolegle do wąskiego boku

Bianco 1744L Moro 1745L Vario do lakierowania 1746L

Nowa powierzchnia strukturalna wnosi ożywienie do linii materiałów powierzch-
niowych. RAUVISIO wave to wyjątkowy laminat, który zachwyca niepowtarzalną 
powierzchnią przypominającą fale. W zależności od kąta padania światła na 
powierzchni rozgrywa się fascynująca gra świateł i cieni, a mebel nabiera nie-
zwykłej dynamiki.

Kolekcja dekorów

FAKTURA PRZYPOMINAJĄCA MORSKI PIASEK
RAUVISIO wave
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Wymiary:   
Laminat - 2800 x 1300 x 2 mm
Warstwa przeciwprężna -  
2800 x 1300 x 1,4 mm

Wymiary:   
2800x1300x18,4 mm

Minimalna ilość zamówienia:   
Od 5 sztuk*

*Można mieszać kolory na palecie
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RAUVISIO GRIP
Antypoślizgowa płyta do szuflad
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Wytrzymałość
Płyta antypoślizgowa wykonana jest  
z wytrzymałych tworzyw, połączonych  
ze sobą na stałe w procesie produkcji.

Uniwersalność
RAUVISIO grip można stosować do 
prawie  wszystkich typów szuflad  
z dnem 16 mm oraz każdych w innych 
rozwiązaniach meblarskich w łazien-
kach czy biurach.

Różnorodność
Płyty antypoślizgowe dostępne są  
w kolorze grafitowym i białym  
i sprzedawane jako gotowa płyta 16 mm
 
Praktyczność
Mata antypoślizgowa dodatkowo 
zabezpiecza szufladę przed wilgocią.  
Jest łatwa w czyszczeniu i odporna na 
promieniowanie UV.

Wygoda
Wykonywanie szuflady wymaga  
tylko przycięcia do żądanego wymiaru  
i przymocowania dna w szufladzie.  
Płyta jest dostarczana w dużym 
formacie co sprawia, że może być 
przycięta na dowolny wymiar.

Estetyka
Modny wzór karbon/diament

Eksploatacja
Miękka w dotyku a zarazem wytrzyma-
ła powierzchnia zwiększa komfort 
codziennego użytkowania szuflad.

RAUVISIO GRIP
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UNIWERSALNA PŁYTA DO SZUFLAD 
RAUVISIO grip

RAUVISIO grip to płyta antypoślizgowa do zastosowania jako dno szuflady. 
Materiał ten składa się z kilku polimerów, jest trwale połączony z płytą wiórową, 
dzięki czemu otrzymujemy gotowy produkt, który można zastosować na dno 
lub tył szuflady. Wystarczy tylko przyciąć go do zadanego wymiaru  
i zamontować.
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*Można mieszać kolory na palecie

Oferujemy płyty RAUVISIO grip w formie prasowa-
nej płyty wielkoformatowej, składającej się z maty 
polimerowej oraz płyty wiórowej.

Dla RAUVISIO grip oferujemy doskonale dobrane 
kolorystycznie obrzeża meblowe.

Kolekcja obrzeży

Dostępna kolorystyka

ELEMENTY SYSTEMU

Wymiary:   
1150 x 2040 x 16 mm

Minimalna ilość zamówienia:   
20 płyt*

Prasowane płyty  
wielkoformatowe

RAUVISIO GRIP

Grafit Biały
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RAUVISIO MINERAL
Tworzywo mineralne o najwyższej jakości
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RAUVISIO MINERAL

Wytrzymały i odporny na działanie  
kwasów i ługów używanych  
w gospodarstwie domowym 

Linia wzornicza pasująca do  
RAUVISIO crystal  

Brak spoin dzięki zastosowaniu  
odpowiedniego kleju 

Gładka, pozbawiona porów i łatwa  
w utrzymaniu czystości powierzchnia  
mebla

Trwałość koloru i odporność  
na działanie promieni UV

Zarysowania można wypolerować,  
a większe uszkodzenia naprawić niemal  
bez pozostawiania śladu

Klasa odporności ogniowej B1
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UNIWERSALNE TWORZYWO MINERALNE
RAUVISIO mineral / HANEX Solid Surfaces

Lite, barwione w masie tworzywo mineralne RAUVISIO mineral / Hanex Solid 
Surfaces to uniwersalny materiał przypominający wyglądem kamień, ciepły  
i przyjemny w dotyku, cechujący się doskonałymi właściwościami obróbki. 
Dzięki doskonałym właściwościom odznacza się długą żywotnością i ponad-
czasowym designem. Możliwości jego zastosowania są praktycznie nieograni-
czone – tworzywo mineralne można wykorzystywać w kuchni, łazience, biurze, 
przestrzeni publicznej, w gastronomii, hotelach, laboratoriach czy w szpitalach.
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RAUVISIO MINERAL

KOLEKCJA DEKORÓW

Menta Sabbia Fumo

Dekory identyczne jak RAUVISIO crystal

Zestawienie wszystkich dekorów jest dostępne na stronie www.rehau.pl/mineral  

Kolekcja RAUVISIO mineral zawiera 112 dekorów płyt oraz produktów  
formowanych, takich jak: umywalki, brodziki i wanny. 12 dekorów opracowano 
specjalnie dla REHAU, dzięki czemu tworzą one spójną linię wzorniczą z kolek-
cją RAUVISIO crystal. 

REHAU i HYUNDAI: współpraca dla jeszcze większych korzyści klienta
REHAU i HYUNDAI, dwaj międzynarodowi trendsetterzy w dziedzinie innowacyjnych powierzchni meblo-
wych, łączą swoją wiedzę i doświadczenie. W konkretnym celu: aby zaoferować klientom jeszcze więcej 
korzyści. Wspólnie poszerzamy paletę produktów i usług skierowanych do architektów, projektantów 
wnętrz, projektantów przemysłowych czy przedstawicieli rzemiosła. W ramach tej współpracy łączymy 
zaawansowaną technologię, kompetencje w zakresie projektowania i znajomość rynków. Naszym celem 
jest zapewnienie klientom wartości dodanej poprzez połączenie kompetencji i zasobów. Oprócz szerszej 
gamy produktów i usług możemy stale generować innowacyjne rozwiązania, opierając się na efektywnej 
współpracy między specjalistami po stronie przedsiębiorstw. 

* kolory można mieszać na palecie

Wymiary:    
3 680 x 760 x 12 mm

Minimalna ilość zamówienia:   
od 5 sztuk*

Bianco

REHAU i HYUNDAI będą współpracować 
pod wspólną marką na poziomie krajów  
i projektów.
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Zawsze jesteśmy w pobliżu.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian 

technicznych.
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Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia, 
przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także 
zapisywania danych w formie elektronicznej są zastrzeżone.

Nasze doradztwo w zakresie zastosowania - zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej - oparte jest na wieloletnim doświadczeniu i 
wypracowanych standardach i udzielane jest zgodnie z najlepszą wiedzą. Zakres zastosowania produktów REHAU jest ostatecznie 
i wyczerpująco opisany w informacji technicznej o danym produkcie. Obowiązująca aktualna wersja dostępna jest w internecie na 
stronie www.rehau.com/TI. Zastosowanie, przeznaczenie i przetwarzanie naszych produktów wykracza poza nasze możliwości 
kontroli i tym samym pozostaje wyłącznie w zakresie odpowiedzialności danego odbiorcy/użytkownika/przetwórcy. Jeżeli jednak 
dojdzie do odpowiedzialności cywilnej, to podlega ona wyłącznie naszym warunkom dostawy i płatności, które są dostępne 
na stronie www.rehau.com/conditions, o ile nie było innych ustaleń pisemnych z REHAU. Dotyczy to również ewentualnych 
roszczeń z tytułu rękojmi, przy czym rękojmia odnosi się do niezmiennej jakości naszych produktów zgodnie z naszą specyfikacją. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.


