2,4 cm

14,7 cm

POZNEJTE

Představujeme Vám
zbrusu novou řadu klik.
Pro ty, kteří touží po nejvyšší kvalitě a špičkovém designu oken a
dveří, jsme vytvořili unikátní sérii klik s názvem Purity.

4,6 cm

100% Reynaers
100% Ekologická

Pro zajištění kompletní designové řady je možné kliky Purity
použít pro většinu typů oken, dveří, posuvných a zdvižně
posuvných stěn.

100% Recyklovatelná
100% Nekorodující

100% Antialergická
100% Exkluzivní

Vstupte a poznejte naše nové kliky. Dozvíte se vše o tomto
exkluzivním produktu a jeho výrobním procesu.

INSPIROVÁNO
BENÁTSKÝM STYLEM
Při návrhu a vývoji klik Purity jsme
spojili síly s benátským designerem
Leo De Carlem, který mimo jiné pracoval
několik let v designovém studiu Starck
v Paříži.
Výsledek této spolupráce můžeme nyní představit jako
minimalistický, klasický a racionální návrh, který plní tyto dva
hlavní cíle:
1) Dodat systémům Reynaers jedinečný styl.
2) Přijít na trh s převratným návrhem kování v oblasti materiálu,
výroby a montáže

Shlédněte video o Purity na www.reynaersdesignhandles.com

100% Reynaers
green handles
Kliky PuRity jsou vyrobeny ze zcela nového
materiálu Pura™*, pro který získala firma Reynaers
v použití pro výrobu klik světovou exkluzivitu.
Kombinace slitiny a její povrchové úpravy přináší řadu výhod:
- Je 100% ekologická a recyklovatelná
- Má extrémní odolnost proti korozi, (DIN EN 1906 odolnost proti korozi – třída 4)
- Je hypoalergenní (0% PB, 0% Ni, 0% Si, 0% Cd, 0% Sn, 0% Fe)
- Slitina PURA je alternativou nerezové oceli a její mechanická odolnost
je v rozsahu mezi odolností nerezové oceli a mosazi
- Slitinu PURA je možné zpracovávat v procesu ražby za tepla, jenž umožňuje
větší volnost při návrhu a dodává výrobku vyšší kvalitu a odolnost.
Díky své mimořádné odolnosti zůstane klika PURITY jako nová po dlouhá
léta. Kliky PURITY lze snadno čistit pomocí přírodních prostředků.
Například trocha octa a hadřík je vše, co potřebujete k čištění a údržbě
Vaší kliky PURITY.
*ve spolupráci s Entech srl

Přelomová
povrchová úprava

prostředí.
Proces povrchové úpravy BIOV je
založen na nanášení plynných iontů
kovů aplikovaných ve vakuu. Proces
BIOV a povrchová úprava samotná je
100% ekologický, takže nezanechává
žádný toxický odpad. Ačkoli povrchová
úprava pro zvýšení odolnosti nepoužívá
galvanický chrom, tvrdost materiálu
je dvakrát až třikrát větší oproti
klasické povrchové úpravě (tvrdost: HV
2500/3000 podle Vickerse). Povrchová
úprava BIOV™ má stejnou odolnost proti
korozi jako vysoce kvalitní nerezové oceli
(> 3000 hodin v solné mlze (ISO9227AStMB117-DIN50021)).

Od kosmického průmyslu k automobilovému
a nyní na Vašem kování....
Proces povrchové úpravy klik PURITY je zcela jedinečný. Je založen na PVD
(Physical Vapor Deposition), předchůdci technologie, která se dnes používá
pro povrchovou úpravu klik Purity. Technologie PVD byla vynalezena před 50ti
lety a zpočátku byla používána v kosmickém průmyslu pro zvýšení odolnosti
materiálů, které byly vystaveny podmínkám ve vesmíru. Technologie PVD se
dnes také používá v automobilovém průmyslu pro zvýšení odolnosti některých
částí motoru.

Povrchová úprava BIOV™ zajišťuje klikám
PURITY vysokou odolnost povrchu,
dlouhou životnost, mechanickou
odolnost, odolnost proti UV záření
(více než 2400 hodin (UNI9397)),
rozpouštědlům a kyselému i zásaditému

Reynaers dnes pro povrchovou úpravu klik PURITY používá zcela novou
technologii s názvem BIOV™* (Bioecologic Ion Overlay). Tato technologie byla
vyvinuta na základě PVD a zvyšuje odolnost proti opotřebení a nepřináší žádná
omezení v tónování.

*ve spolupráci s Entech srl

Pohled do BIOV™ lakovny

SNADNÁ
INSTALACE
Kliky PURITY nejsou jedinečné pouze
svým designem, materiálem a výrobním
procesem. Přinášejí také novou generaci
upínacího mechanismu, nesoucí název
Cliq-Claq™*.
Mechanismus Cliq-claq™ je revoluční sám o sobě. Klika po nasunutí
na čtyřhran zapadne přesně na své místo bez potřeby šroubů.
Díky tomu je zajištěna snadná montáž a demontáž.

* ve spolupráci s Entech srl

ZDVIŽNÉ
A POSUVNÉ STĚNY

TYPY KLIK PURITY
OKNA

DVEŘE

DESIGN

POSUVNÉ STĚNY

DESIGN

061.7100.PC
061.7124.PC
061.7126.--

VOLITELNÉ

DVEŘNÍ

DESIGN

ZAMYKATELNÉ

DESIGN

061.7146.PC (2mm)
061.7147.PC (4mm)
061.7148.PC (6mm)
061.7105.PC
(with cylinder hole)
061.7106.PC
(without cylinder hole)

061.7100.PC
061.7124.PC
061.7126.--

061.7100.PC
061.7124.PC
061.7125.--

COMFORT

PLOCHÉ KLIKY

COMFORT

061.7361.PC
061.7362.PC
061.7363.PC

BEZPEČNOSTNÍ

Available Q3/2013

OKENNÍ

COMFORT

COMFORT

061.7364.PC
061.7365.PC
061.7366.PC

ODSAZENÉ KLIKY
061.7110.PC
061.7124.PC
061.7126.-14.7 cm

061.7110.PC
061.7124.PC
061.7126.--

061.7110.PC
061.7124.PC
061.7125.-2.4 cm

4.6 cm

14.7 cm

2.4 cm

4.6 cm

14.7 cm

DESIGN

061.7115.PC
(with cylinder hole)
061.7116.PC
(without cylinder hole)

2.4 cm

4.6 cm

23.5 cm

2.4 cm

COMFORT

061.7137.PC
061.7138.PC (CF 77)
4.6 cm

14.7 cm

2.3 cm

1.1 cm

Available Q3/2013

K DISPOZICI PRO VĚTŠINU
NAŠICH HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ

Více referencí Reynaers Aluminium je k dispozici na www.reynaers.com, www.alu-inspiration.com nebo cz.reynaers.info.

VYBERTE SI SVOJI BARVU

Lithium REF: STST

Or REF: GoSH

Obsidian REF: COMA

Belgian Chocolate REF: BRMA

AKTUÁLNÍ BARVY SE MOHOU LIŠIT

Polaris REF: CHSH

Eclipse REF: BLMA

SPECIÁLNÍ – NA VYŽÁDÁNÍ

Moonlight White REF: WHMA

STANDARDNIÍ

Sapphire Black REF: LBMA

ZAUJALO VÁS NĚCO
Z NAŠÍ NABÍDKY?
Navštivte naše webové stránky www.reynaersdesignhandles.com
a objevte novou řadu klik Reynaers PURITY. Zde máte možnost
shlédnout video z prostředí Benátek a mnoho dalšího. Využijte
příležitost dozvědět se více o PURITY, sestavte si vlastní
kombinaci klik s profily online a sdílejte ji se svými přáteli
prostřednictvím sociálních sítí.

www.reynaersdesignhandles.com

Reynaers Aluminium je předním evropským specialistou ve vývoji
a marketingu inovativních a udržitelných řešení pro hliníková okna,
dveře, fasády, posuvné systémy, stínění a zimní zahrady.
Firma byla založena v roce 1965 a sídlí ve městě Duffel (Belgie).
Reynaers Aluminium má pobočky ve více než 30ti zemích celého světa.

TOGETHER FOR BETTER
REYNAERS SYSTEMS, spol. s r.o.
Čimická 72a • 182 00 Praha 8
t +420 220 571 674 • f +420 220 570 345
info@reynaers.cz • www.reynaers.com

03/2013 – 0H0.108C.00 – Publisher Responsible at Law: Reynaers Aluminium NV, Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

