
Mai rapid, mai inteligent, mai durabil. Așa au apărut 
soluțiile REHAU. Noi nu creăm doar sisteme, ci solu ții 
inovatoare ce se completează perfect între ele, ducând 
la instalarea ușoară și rapidă, fără greșeală. La acestea 
se adaugă un portofoliu de servicii pentru specialiștii în 
instalații: suport tehnic, consiliere, platformă de loiali-
zare, garanții online, documentație etc.
#expectmore

RAUTITAN
Sistem universal pentru apă 
potabilă și încălzire
În calitate de sistem universal pentru apă potabilă și sistemele de 
încalzire, RAUTITAN reprezintă prima opțiune pentru instalațiile 
moderne și creează, cu ajutorul țevilor, fitinguri și manșoane alun-
ecătoare, un racord care asigură etanșeitatea perfectă.

 ▪ Țevi din PE-Xa - polietilenă reticulată, cu grad de reticulare  
de >75% -> stabilitate sporită

 ▪ Fitinguri din bronz, fără plumb și din PPSU. Manșoane  
alunecătoare din PVDF

 ▪ Îmbinare aprobată pentru instalare sub tencuială sau în șapă,  
cu garanție de 10 ani

 ▪ Sistem de îmbinare simplu, fără garnituri, prin manșon  
alunecător

 ▪ Temperatură de montaj până la -10°C
 ▪ Soluție completă, diametre disponibile 16-63 mm

Mai multe: www.rehau.com/ro-ro/conducta-apa-potabila

REHAU: Soluții complete pentru  
instalații sanitare și termice

#cleanwater



RE.GUARD 
Controlul inteligent al 
apei, cu tehnologie de 
siguranță optimizată. 
Conducta de apă sub 
control în orice moment
 ▪ Compus dintr-o unitate centrală de control al apei  

și un Gateway RE.HUB ca interfață centrală, senzori 
de apă opționali pentru zonele cu nevoie de 
protecție ridicată la inundații (cameră tehnică, 
bucătărie, baie)

 ▪ Detectarea fisurilor din țeavă și a scurgerilor
 ▪ Măsurare cu ultrasunete pentru un debit optim 

(pierderi minime de presiune) și un efort redus  
de întreținere. Astfel, e singurul produs care nu 
necesită prefiltrare mecanică.

 ▪ Neavând elemente de măsurare în mișcare = 
anduranță în durată de viață.

 ▪ Arie de acoperire mai mare prin standardul de 
comunicare radio Z-Wave® (conexiune și protecție 
fiabile chiar și fără o conexiune la Internet sau 
Cloud)

 ▪ Perfect pentru renovări
 ▪ Controlabil 24/7 prin aplicație

RE.SOURCE 

 ▪ Apă filtrată, răcită, carbogazoasă și fierbinte  
de la un dispozitiv cu ecran tactil inovator*

 ▪ Bateria este disponibilă în mai multe versiuni de 
configurare (Basic, Premium și Premium+), formă L 
sau C, cu finisaj mat sau cromat, argintiu,  
auriu sau negru. 

 ▪ Pentru utilizare casnică și comercială (capacitate de 
răcire 12l/h, apă fierbinte* 6l/h datorită boilerului de  
500 ml integrat, posibilitate de racordare a tuburilor 
de CO2 de până la 10 kg – ceea ce înseamnă apă 
minerală carbogazoasă de până la 1200l)

 ▪ Cea mai simplă instalare și schimbare de filtre  
datorită sistemului de tip Plug & Play a setului  
de instalare

 ▪ Cu filtru cu membrane din cărbune activ, cu o  
capacitate de filtrare de până la 5.000 litri, care 
îndepărtează particulele microscopice de până la  
0,5 microni, dar și clorul, substanțele organice și 
depunerile metalice precum plumbul și fierul.

Bateria inteligentă pentru 
bucătărie: Apă filtrată, 
răcită, carbogazoasă și 
fierbinte, de la un dispo-
zitiv cu ecran tactil 
inovator

#expectmore



Încălzire/Răcire în suprafețe. 
Soluții complete pentru 
confortul clienților tăi

 ▪ Distribuitor din polimer HKV-D P  
cu bară de distribuție monobloc - dimensiuni reduse,  
rapiditate și siguranță în montaj

 ▪ Țeavă RAUTHERM PE-Xa, din polietilenă reticulată, cu strat  
de protecție împotriva difuziei oxigenului și cu grad de reticulare 
de >75%: stabilitate, durabilitate și flexibilitate chiar și  
la temperaturi de instalare de -10°C

 ▪ Tehnologie avansată pentru termostatul NEA SMART 2.0:  
control complet al instalației, de la distanță; integrarea în  
sistemele smart-home; design modern

Soluții complete pentru 
încălzire/răcire în suprafețe

Vă rugăm să țineți cont de informațiile tehnice, care pot fi accesate online pe www.rehau.com/ti.  
Ne rezervăm dreptul de a opera modificări tehnice. 
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