
ГОТОВІ ФАСАДИ RAUVISIO brilliant
з лазерною крайкою laser edge



НОВАНОВАНОВА
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Bianco
Високоглянцеве покриття 5000B

Prugna
Високоглянцеве покриття 5642B

Meringa
Високоглянцеве покриття 5026B

Vino
Високоглянцеве покриття 5641B

Magnolia
Високоглянцеве покриття 5335B

2228W

2767E

Cubanite metallic
Високоглянцеве покриття 5338B

Gabbiano metallic
Високоглянцеве покриття 6339B

RAUVISIO BRILLIANT
Колекції декорів та лазерної крайки

Кольори можуть відрізнятись
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Bigio metallic
Високоглянцеве покриття 6340B

Rame metallic
Високоглянцеве покриття 1678L

Marrone
Високоглянцеве покриття 1679L

Notte
Високоглянцеве покриття 1680L

Moro
Високоглянцеве покриття 5112B



Стійкість до УФ-випромінювання
RAUVISIO brilliant має чудову світлостійкість та 
стійкість до УФ-випромінювання, що забезпе-
чує відсутність відхилень у кольорі при різних 
кутах освітлення чи падіння сонячних 
променів. 

Крайкування
Саме лазерна технологія крайкування забез-
печується вологостійкість та термостійкість 
готових деталей, що є важливим аспектом для 
меблів на кухні та у ванній кімнаті.

Конфігуратор фасадів

Вражаюче сяйво на радіусах
Завдяки поєднанню полімерної крайки 
RAUKANTEX pro для безшовного нанесення та 
новітніх технологій обробки повністю зникає 
ефект рамки у застосуванні із RAUVISIO 
brilliant. Результатом є суцільна глянцева 
деталь, що виглядає як єдине ціле.

Індивідуальні 
розміри

Підвищена 
ударостійкість

Можна обробляти 
звичайним 
деревооброблю-
вальним 
інструментом

Легкий у догляді

Обробка
Зважаючи на те, що Вам потрібно свердління 
отворів під ручки та фітинг, Ви можете 
обробляти готові фасади RAUVISIO brilliant 
звичайними деревооброблювальними інстру-
ментами – у разі необхідності, і на місці 
збирання меблів.

 

ПоверхніПоверхні

Будь ласка оберіть поверхню

Декор поверхні

RAUVISIO brilliant

Bianco 5000B Meringa 5026B Magnolia 5335B Prugna 5642B
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Розмір стандартних фасадів

Висота , мм

Ширина, мм 116 176 356 716 916 1196 1316

100 • • • • •

146 • • • • • •

196 • • • • • •

246 • • • • • •

296 • •

346 • • • • • •

396 •

446 •

496 • • • • • •

546 • • • • • •

596

796 • •

896 • •

996 • • • • • •

1196 • • • • • •

Цоколь 2776 х 100

Цоколь 2776 х150

ВАЖЛИВО: Зміна розміру фасаду в межах  +∕− 5 мм не впливає на вартість! 
 Односторонній глянець, товщина плити — 19,6 мм 
 Двосторонній глянець, товщина плити — 17,6 мм

 Найбільш уживані розміри
 • Маловживані розміри  


