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ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ SI ROZUMIE S DIZAJNOM
GENEO® – VCHODOVÉ DVERE
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Vchodové dvere z profilov GENEO predstavujú 
jedinečnú inováciu s perspektívou budúcnosti. 
Predbehli svoju dobu v technológii, vďaka čomu 
spájajú dizajn a komfort s vynikajúcou 
energetickou hospodárnosťou. 

Kritériá, ktoré reprezentujú špičkový výkon: 

–	maximálna	stabilita	vďaka	profilovému	
jadru,	ktoré	je	vystužené	vláknami,

–	 jedinečná	energetická	hospodárnosť		
do	Uf	=	0,76	W/m

2K,	

–	odolnosť	proti	vlámaniu	s	triedou	odolnosti	
2	bez	ocele,	vrátane	vynikajúcej	tepelnej	
izolácie,

–	možnosť	skrytého	uloženia	kovania		
vchodových	dverí	z	bielych	profilov,

–	možnosť	použitia	všetkých	dverových		
výplní	do	hrúbky	53	mm,	

–	bezbariérové	stavanie	s	možnosťou		
individuálneho	prispôsobenia.	

Budujte na systéme profilov vchodových dverí, 
ktorý je najmodernejší na trhu, a zabezpečte 
si dlhodobú záruku zachovania hodnoty vašej 
nehnuteľnosti. Pri novostavbách a aj pri sanáciách. 

GENEO® – VCHODOVÉ DVERE  
VCHODOVÉ DVERE Z GENEO® PROFILOV          
A ŠPIČKOVÉHO MATERIÁLU  RAU-FIPRO®
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Tepelná	izolácia	uspokojí	všetky	nároky
Profily vchodových dverí GENEO sú vďaka 
špičkovému materiálu RAU-FIPRO a inovačnej 
konštrukcii profilov najhospodárnejšími profilmi 
svojej triedy. 
V jednom systéme sa navzájom dopĺňajú 
konštrukcia profilov so šesťkomorovou 
technológiou, konštrukčná hĺbka 86 mm 
a riešenie zabraňujúce vzniku tepelných mostov, 
lebo netreba použiť oceľovú výstuž. V kombinácii 
s termomodulmi a dverovou výplňou až do hrúbky 
53 mm dosahujú vchodové dvere GENEO hodnotu 
U

d
 až 0,51 W/m2K – energetickú hospodárnosť 

vo svojej dokonalosti. 

Maximálna energetická hospodárnosť pomáha 
pri šetrení nákladov. Flexibilný systém profilov pre 
vchodové dvere vyhovie všetkým požiadavkám.  

Profily vchodových dverí GENEO dosahujú 
už v štandardnom vyhotovení najlepšie 
tepelnoizolačné hodnoty. Pri použití týchto 
vchodových dverí sa rozhodujete pre dvere, 
ktoré už v súčasnosti vyhovujú požiadavkám 
plánovaných noriem zameraných na šetrenie 
energiou a zabezpečíte dlhodobé zachovanie 
hodnoty vašej nehnuteľnosti.   
 

Šetrenie	prírodných	zdrojov	
Čím viac investujete do tepelnej izolácie obvo-
dového plášťa vašej budovy, tým väčšia bude 
úspora energie. S vchodovými dverami a oknami 
zo systémov GENEO aktívne prispejete k pozitívnej 
energetickej bilancii a chránite životné prostredie 
a, samozrejme, aj svoju vlastnú peňaženku. 

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VO SVOJEJ
DOKONALOSTI 
GENEO®  – VCHODOVÉ DVERE S JEDINEČNÝMI 
TEPELNOIZOLAČNÝMI HODNOTAMI
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Súčiniteľ	prechodu	tepla	
Čím nižšia je hodnota U, tým lepšie sú 
tepelnoizolačné vlastnosti. A to priamo ovplyvňuje 
vaše vykurovacie náklady. 

Uf = frame (rám)
Ug = glass (sklo)
Ud = door (dvere)

U
d
 definuje celkové tepelnoizolačné vlastnosti 

vchodových dverí.  

GENEO	vchodové	dvere	s	výstužou	
U

d
 = 1,2 W/m2K 

(výplň U
P
 = 1,2) 

GENEO	vchodové	dvere	bez	výstuže
U

d
 = 0,77 W/m2K 

(výplň U
P
 = 0,6)

GENEO	vchodové	dvere	s	termomodulmi	
U

d
 = 0,51 W/m2K 

(výplň U
P
 = 0,317) 
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Dizajnové	kovanie	pre	vaše	vchodové	dvere	
Pre vchodové dvere GENEO si teraz môžete vybrať 
skryté dizajnové kovanie pre všetky typy bielych 
profilov.  Rozhodujete sa tak pre mimoriadne 
a vynikajúce dizajnové riešenie. 

Detail riešenia GENEO style.

PERFEKTNÝ DIZAJN  
NOVINKA V DETAILE 
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Kovanie	pre	farebné	vchodové	dvere		
K dispozícii je, samozrejme, aj klasické kovanie 
– tu pre všetky profilové varianty, biele, lakované 
alebo kašírované. 

Detail riešenia GENEO classic.
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Vchodové dvere z profilov GENEO sú k dispozícii 
v bielej farbe, kašírované fóliou alebo lakované. 
Všetky varianty sú odolné proti poveternostným 
vplyvom, účinkom životného prostredia, majú 
výbornú svetelnú stálosť a ich údržba je veľmi 
jednoduchá. 

Lakovanie 
Pri úvahách o farbe si môžete vybrať spomedzi 
viac než 170 odtieňov RAL. 

Kašírovanie	fóliou	
Pri kašírovaní fóliou sa používajú jednofarebné 
fólie alebo fólie s imitáciou dreva 
so štruktúrovaným alebo hladkým povrchom. 

Profilovú konštrukciu vašich vchodových dverí 
možno doplniť všetkými výplňami vchodových 
dverí do hrúbky 53 mm, ktoré sú v predaji. 
Váš odborný predajca ich má v ponuke 
v širokom výbere. 

PESTROSŤ FARIEB  
PODĽA VÁŠHO ŽELANIA
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Vchodové dvere nie sú len obyčajným vstupom 
do vášho domu. Okolo nich sa točí všetko. 
Sú namáhané mnohonásobne viac než okno. 
A preto je dôležité, aby boli všetky ich prvky 
pevné a odolné a aby sa dvere aj po rokoch 
bez problémov a spoľahlivo otvárali a zatvárali. 
Špičkový materiál RAU-FIPRO je zárukou komfortu 
vašich nových vchodových dverí. Tri obvodové 
tesniace roviny umožnia optimalizovať zatvárací 
tlak takým spôsobom, aby sa dvere vždy zatvárali 
ľahko. Všetky prvky sú zladené – počnúc prahom 
a končiac kovaním.  

Dlhá	životnosť,	zachovanie	hodnoty,	
jednoduchá	údržba	

Údržba rámu vchodových dverí – teda profilov 
GENEO – je jednoduchá vďaka povrchu 
High-Definition-Finishing (HDF). Povrch s vysokým 
leskom je odolnejší proti znečisteniu a odoláva 
aj agresívnym vplyvom životného prostredia. 
Spolu s vhodnou dverovou výplňou si vaše 
vchodové dvere dlho zachovajú dobrý vzhľad 
a nestrácajú na hodnote.

PRE KAŽDÝ DEŇ – PRE BUDÚCNOSŤ   
TRVALÁ HODNOTA A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
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BEZPEČNÉ PO KAŽDEJ STRÁNKE   
ISTOTA PRI MAXIMÁLNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH 
VLASTNOSTIACH 

Vchodové dvere GENEO vyrobené zo špičkového 
materiálu RAU-FIPRO dosahujú špičkové hodnoty 
z hľadiska bezpečnosti. Dokonale vypracovaná 
koncepcia bezpečnostných mechanizmov sa 
postará o to, aby ste sa medzi svojimi štyrmi 
stenami cítili úplne bezpečne. Vchodové dvere 
z plnoarmovaných profilov GENEO bez ocele 
zodpovedajú triede odolnosti proti vlámaniu 2. 

S profilmi GENEO v kombinácii s ďalšími 
opatreniami nie je problém splniť ani požiadavky 
triedy odolnosti 3. A vlastnosti týkajúce sa 
energetickej hospodárnosti zostávajú zachované 
v plnej miere. 

10



 

 

980713_Geneo_Haustuer_20_01_2011.indd   14 1/20/2011   12:23:12 PM

1.	Neporaziteľná	stabilita
RAU-FIPRO – dokonalý High-tech s inovačnou 
receptúrou materiálu. Profilové systémy okien 
a dverí vďaka maximálnej stabilite v profilovom 
jadre naberajú úplne nové dimenzie.   

2.	Jedinečná	inovácia	
RAU-FIPRO je výsledkom 60-ročného 
odborného prístupu a inovačnej sily firmy REHAU. 
So špičkovým kompozitným materiálom, ktorý 
poskytuje profilovému jadru maximálnu stabilitu, 
táto novinka predurčuje nové smerovanie odvetvia. 
Po leteckom priemysle a autách formuly 1 
podávajú vláknové kompozitné materiály 
maximálny výkon aj v oblasti výroby okien. 

3.	Vysoká	kvalita	
Najlepšie východiskové materiály a najprísnejšie 
kritériá spracovania sú zárukou vynikajúcej kvality 
a dlhej životnosti profilov zhotovených 
z RAU-FIPRO. 
Aj pri maximálnom zaťažení. 

RAU-FIPRO	–	High-tech	pre	vaše	okná	a	dvere!

RAU-FIPRO®   
ŠPIČKOVÝ MATERIÁL VO SVOJEJ DOKONALOSTI 

Dôležité vlastnosti materiálu vyhovujú 
požiadavkám na kvalitu a požiadavkám 
skúšobných predpisov: RAL-GZ 716/1, 
ods. 1, časť 8.

Novinka na trhu s oknami s vynikajúcimi 
vlastnosťami z hľadiska statiky.

11



980713_Geneo_Haustuer_20_01_2011.indd   15 1/20/2011   12:23:19 PM

12



21

980713_Geneo_Haustuer_20_01_2011.indd   16 1/20/2011   12:23:28 PM

S	ľahkosťou	k	maximálnej	stabilite	
Konštrukcia profilov vchodových dverí GENEO 
je zameraná na rám, pričom sú profily výrazne 
ľahšie, ale napriek tomu rovnako stabilné ako 
tradičné profily vystužené oceľou. 

Koncepcia	tesnenia
Tri obvodové tesniace roviny zabezpečujú tesnosť 
aj v prahovej oblasti. Optimalizovaný tvar 
tesniaceho priestoru a veľká tesniaca štrbina 
zaručujú ľahký chod vchodových dverí.  

Všetky	vlastnosti	jedným	pohľadom:
Systém okenných profilov GENEO

Stavebná hrúbka: 86 mm / 6-komorový systém

Súčiniteľ prechodu tepla (dverí): U
d
 = 0,51 W/m2K

  (s výplňou prekrývajúcou krídlo U
p
 = 0,317 W/m2K)

Zvuková izolácia,  do TZI 5 bez ocele (sklo 50 dB = R
w,p

 47 dB) 
trieda zvukovej izolácie: vrátane optimálnych tepelnoizolačných vlastností

Koncepcia statiky: vystužené sklenými vláknami s materiálom RAU-FIPRO,
  IVS (integrovaný vystužovací systém)

Odolnosť proti vlámaniu: do triedy odolnosti 2 bez ocele pri najlepších tepelnoizolačných 
  hodnotách, s možnosťou do triedy odolnosti 3

Koncepcia tesnenia: 3 obvodové tesniace roviny

Povrch: odolný povrch REHAU HDF s jednoduchou údržbou

Bezbariérový prah: Prah podľa DIN 18024,18025 a 18040 s výškou 20 mm 
  do bezbariérových stavieb vhodných pre osoby 
  so zníženou schopnosťou pohybu.
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Optimálna	tepelná	izolácia	
Vchodové dvere GENEO majú šesť funkčných 
komôr, ktoré sa dajú využiť na rozličné účely. 
Napríklad na umiestnenie termomodulov alebo 
výstuže. 

RAU-FIPRO	Profilové	jadro	
Profilové jadro zo špičkového materiálu RAU-FIPRO 
poskytne systému vchodových dverí maximálnu 
stabilitu.  

Skryto	umiestnené	kovanie	
Vďaka možnosti skrytého umiestnenia závesu 
GENEO style nadobudnú dvere exkluzívny 
a ušľachtilý vzhľad.
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9 Viechtach 05
 Development in Rehau and Eltersdorf
10 Visbek
 Development in Rehau
11 Wittmund
 Development in Rehau and Eltersdorf
12 Morhange (Verwaltung)
 Development
13 Bourges
 Development in Rehau, Eltersdorf and Morhange
14 Morhange
 Development in Rehau and Eltersdorf
15 Srem
 Development in Rehau
16 Ross-on-Wye (Verwaltung)
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17 Amlwch
 Development in Rehau, Eltersdorf and Ross-on-Wye
18 Blaenau 
 Development in Rehau, Eltersdorf and Ross-on-Wye
19 Muri (Verwaltung und Einkauf)
20 Fort Jackson
 Development in Rehau and Eltersdorf
21 Neulengbach
 Development in Rehau and Eltersdorf
22 Osmaneli
 Development in Rehau
23 Sao Paulo
 Development in Rehau and Eltersdorf
24 Tortosa
 Development in Rehau
25 Sibu
 Development in Rehau
26 Moskau
 Development
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Odolnosť	proti	vetrom	hnanému	dažďu	
–	vodotesnosť
Náporový dážď predstavuje extrémne zaťaženie. 
Aj v tomto smere sa koncepcia komplexného 
vystuženia vynikajúco dopĺňa s koncepciou 
vysokovýkonného tesnenia a skúšky dopadli 
výborne.  

Odolnosť	proti	zaťaženiu	vetrom	
Pri extrémnom tlaku vetra, ako aj pri 
striedajúcom sa zaťažení sacou a tlakovou silou 
vetra sa statická zaťažiteľnosť systému GENEO 
prejavuje mimoriadne dobre. Komplexné 
armovanie a rámová konštrukcia vynikajúco 
prenášajú hmotnosť zasklenia.  

Skúšané	a	schválené	
REHAU – to je odbornosť lídra v oblasti výroby 
produktov na báze polymérov dokonalej kvality. 
REHAU už 60 rokov poháňa vpred vývoj čoraz 
výkonnejších materiálov a výrobkov. Na trh sa 
dostane len to, čo v skúšobni REHAU vyhovelo 
vysokým nárokom na kvalitu a prešlo intenzívnymi 
skúškami neutrálnych a nezávislých inštitúcií. 
Tieto náročné požiadavky platia konzekventne 
a bez výnimky aj pre profily GENEO. 

TESTOVANÉ A ZMERANÉ    
JEDINEČNÉ VLASTNOSTI ZABEZPEČIA NAJLEPŠIE HODNOTY 

Systém manažmentu kvality pre vývoj, 
výrobu a predaj výrobkov a systémov 
z materiálov na báze polymérov.

REHAU ponúka testovanú kvalitu: 
Obe firemné vývojové strediská 
v Rehau a v Eltersdorfe, ako aj 
závod vo Wittmunde majú 
certifikát ISO. 
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PROFILOVÝ SYSTÉM GENEO® 
BUDÚCNOSŤ VÁŠHO DOMOVA

Skúsenosti	vytvárajú	kvalitu	
Už viac než päť desaťročí vyvíja a vyrába REHAU profilové systémy 
pre okná, fasády a dvere, ako aj roletové systémy.  
Inovačné myslenie, kontakt s praxou a tradične vysoké nároky 
na kvalitu sú naším krédom. 

Experti REHAU pri tom využívajú aj cenné poznatky z oblasti 
technických zariadení budov a inžinierskych stavieb, z oblastí, 
v rámci ktorých firma úspešne pracuje v celosvetovom meradle 
už mnoho rokov. 

Tieto synergické efekty a úzke partnerské vzťahy s výrobcami okien 
a s veľkým počtom ich spolupracovníkov vyškolených REHAU 
AKADEMIE urobili z REHAU lídra v oblasti profilových systémov 
pre okná, fasády, dvere a roletové systémy.

Energetická	hospodárnosť	v	dokonalosti
Rodina GENEO je perfektná. Okrem vchodových dverí dostanete aj 
energeticky hospodárne okná a zdvíhavo-posuvné dvere zo špičkového 
materiálu RAU-FIPRO.

  ©REHAU     980713     01.2011

Stavili		sme	na	odbornosť
REHAU spolupracuje len so skúsenými odbornými výrobcami okien. 
Poradia vám vyškolení pracovníci – pri novostavbe a rovnako 
pri renovácii – počnúc návrhom cez funkčné vlastnosti, ako 
tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti, a končiac odolnosťou 
proti vlámaniu. Okná sa vyrobia, dodajú a namontujú presne podľa 
vašich predstáv. 

Prospekt zdvíhavo-posuvné dvere GENEO 
Tlačové číslo 985700

Prospekt okenný systém GENEO 
Tlačové číslo 980701

REHAU s.r.o., Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava, tel.: 02/682 091 77, fax: 02/683 134 20, bratislava@rehau.com, www.rehau.com


