
OBRZEŻA DLA KREATYWNEJ ARANŻACJI WNĘTRZ
Obrzeża RAUKANTEX



OBRZEŻA RAUKANTEX
Przegląd oferty

Realizuj pomysły i spełniaj indywidualne oczekiwania wobec nowoczesnego 
wzornictwa meblowego wykorzystując obrzeża REHAU.

Wybierz z bogatej, stałej oferty ponad 1200 kolorów i dekorów obrzeży, 
dostępnych już w niewielkich minimach logistycznych w stałej ofercie. Wprowa-
dzając każdego roku ponad 300 nowych wzorów, zawsze idziemy z duchem 
czasu. Sprawdź, jak prezentują się obrzeża REHAU z kolekcji podstawowej  
i kolekcji Premium, stworzone z myślą o kreatywnej aranżacji wnętrz.

Kolekcja podstawowa

Kolekcja Premium 

Obrzeża color - jednobarwne Obrzeża dekor - drewnopodobne

Obrzeża wysokopołyskowe Obrzeża do podświetlania

Obrzeża 3D Obrzeża o optyce metalu Obrzeża o optyce szkła

Obrzeża matowe
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OBRZEŻA RAUKANTEX
Zalety programu w pigułce

Wymiana Know-how  
poprzez regularne szkolenia klientów, stolarzy i producentów

Wyszukiwarka obrzeży REHAU 
Szybkie dopasowanie obrzeży do płyty online

Kompletny serwis w zakresie obrzeży
kreatywna aranżacja wnętrz od jednego producenta

Obrzeża we wszystkich najważniejszych wymiarach 
4 rodzaje materiału, 10 rodzajów lakieru, 25 rodzajów struktur



Dzięki uprzejm
ości Nobilia Küchen

Ponad 1.200  kolorów i struktur 
w tym ponad 8.000 w stałej ofercie

Jedno obrzeże wiele możliwości obróbki:   
REHAU oferuje obrzeża z tradycyjnym klejem oraz  
z polimerową warstwą funkcyjną do okleinowania 
bezspoinowego

Idealne dopasowanie  
za pomocą kliku kliknięć 

100 % dopasowań 
do wiodących kolekcji płyt i laminatów

Wszystkie możliwości okleinowania bezspoinowego 
Laser, Hot-Air, NIR, Plasma



Rosnące oczekiwania wobec wzornictwa i optyki, połączone  
z wysoką jakością produktów odgrywają główną rolę w współ-
czesnej produkcji mebli. Dzięki REHAU zawsze znajdziesz 
optymalne rozwiązanie - bez względu na wzór, funkcję czy 
metody obróbki.  

OBRZEŻA REHAU 
Rozwiązania dla wymagających

Zalety:
- Bogaty program magazynowy
- Wszystko od jednego dostawcy
- Dostarczane nawet w niewielkich  
 ilościach

Oferując ponad 1200 kolorów i dekorów obrzeży  
w ramach kolekcji podstawowej REHAU umożliwia 
realizację nawet najbardziej nietypowych pomysłów.  
Dzięki rozmaitości naszych rozwiązań pomagamy 
dążyć do perfekcji. Oferujemy obrzeża dopasowane 
do indywidualnych potrzeb: tradycyjne RAUKANTEX 
pure z klasycznym primerem, RAUKANTEX plus, 
czyli pierwszy krok w stronę technologii bezspoino-
wej, aż po wyjątkowe rozwiązanie dla najbardziej 
wymagających: polimerowe obrzeża RAUKANTEX 
pro do osiągnięcia bezfugowej, jednolitej 
powierzchni.

Obrzeża bez spoin

Obrzeża tradycyjne

RAUKANTEX pro

Polimerowa warstwa 
funkcyjna

RAUKANTEX plus

Warstwa klejowa  
z absorberem laserowym

RAUKANTEX pure

Obrzeże z primerem
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OBRZEŻA REHAU W PIGUŁCE
RAUKANTEX pro, RAUKANTEX plus, RAUKANTEX pure

Opis RAUKANTEX pro RAUKANTEX plus RAUKANTEX pure

Optyczny brak spoin

Idealnie dopasowana  
warstwa funkcyjna 


Warstwa klejowa z absorberem 
laserowym w standardowych kolorach


Możliwy jedynie w przypadku  
zabarwienia kleju

Trwałość niewidocznej spoiny     EVA / PUR

Trwałość obrzeża  
  EVA 
  PUR

Odporność na promieniowanie UV     EVA / PUR

Odporność na temperaturę  
  EVA 
  PUR

Możliwość obróbki

Okleinowanie bezspoinowe Okleinowanie bezspoinowe Maszynowe nakładanie kleju

Dostępność Program magazynowy Program magazynowy Program magazynowy 

Materiał PMMA, ABS PMMA, ABS PMMA, ABS, PP, PVC

Minimalne zamówienie od 1 rolki od 1 rolki * od 1 rolki *

Laser Hot-Air NIR Plazma Laser Hot-Air NIR Plazma

REHAU 

oferuje pasujące 

obrzeża bez względu 

na technologię 

obróbki

 Bardzo dobry
 Dobry
 Z ograniczeniami 
 
* mniejsze ilości dostępne na zapytanie
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JAK Z JEDNEJ BRYŁY
RAUKANTEX plus i RAUKANTEX pro

Dzięki obrzeżom RAUKANTEX plus i RAUKANTEX pro REHAU oferuje dwa 
rozwiązania okleinowania bezspoinowego. Ewolucja produktu

RAUKANTEX laser edge rozwija się 
– teraz pod nazwą RAUKANTEX pro.

RAUKANTEX plus 

- RAUKANTEX plus to pierwszy krok w stronę 
technologii bezspoinowej

- warstwa klejowa z absorberem laserowym na 
odwrocie zapewnia optyczny brak spoin

RAUKANTEX pro 

- wygląd jednolitej bryły bez kompromisów
- trwałe i funkcjonalne połączenie bezspoinowe 

dzięki polimerowej warstwie funkcyjnej, bez użycia 
kleju

- Bez kleju. Bez spoin. Bez problemu.
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TECHNOLOGIE BEZFUGOWE
4 sposoby na monolityczny wygląd

Efekt jednolitej bryły można osiągnąć za pomocą 4 technologii, odpowiednich 
zarówno do obrzeży RAUKANTEX plus, jak i RAUKANTEX pro:

Technologia laserowa
 
Wysokowydajny laser aktywuje polimerową 
warstwę funkcyjną obrzeża. Po jej stopieniu 
powstaje trwałe, bezspoinowe połączenie płyty  
i obrzeża. Technologia laserowa stanowi obecnie 
najważniejszą metodę okleinowania obrzeży.

Technologia Hot-Air
 
W technologii Hot-Air gorące powietrze rozpuszcza 
polimerową warstwę funkcyjną. Metoda doceniana 
jest przede wszystkim przez stolarzy i mniejszych 
producentów ze względu na niższe koszty inwesty-
cyjne w porównaniu do technologii laserowej. 

Technologia NIR
 
Moduł bliskiej podczerwieni szybko i precyzyjnie 
aktywuje polimerową warstwę funkcyjną REHAU za 
pomocą energii cieplnej tworząc całkowicie 
niewidoczną spoinę.

Technologia plazmowa
 
Plazma aktywuje polimerową warstwę funkcyjną 
obrzeża, co zapewnia jego trwałe i bezspoinowe 
połączenie z płytą meblową.  

W Niemczech zgrzewanie laserowe obrzeży objęte jest patentem należącym do firmy 
Bulthaup. REHAU zawarł odpowiednie umowy z firmą Bulthaup, dzięki czemu klienci 

nabywający obrzeża do okleinowania laserowego produkowane przez REHAU i sprzedawane pod 
nazwą „RAUKANTEX Pro“ korzystają z pełnego bezpieczeństwa prawnego.
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RAUKANTEX COLOR
Kolekcja podstawowa: obrzeża jednobarwne

Idealne dopasowanie kolorów to bezwzględny warunek, by sprostać oczekiwaniom 
naszych klientów.

100% dopasowań
do wiodących kolekcji płyt  
i laminatów

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

100%  

dopasowań

 
Stopień połysku: 8 - 75
Lakier: Supermatt - wysoki połysk 
Grubość: 0,4 - 2 mm   
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Linia produktów RAUKANTEX decor powoduje, iż pomysłowość nie zna granic. 
Od szlachetnych gatunków drewna przez różne rodzaje sklejki, kunsztowne 
wzory aż po błyszczące dekory imitujące kamień i modne metaliczne nadruki.

RAUKANTEX DECOR
Kolekcja podstawowa: obrzeża drewnopodobne

Jednolity wygląd
płynne przejście między płytą  
a obrzeżem

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

100%  

dopasowań

  
Stopień połysku:  8 - 75
Lakier:  Supermatt - wysoki połysk 
Grubość: 0,4 - 2 mm   
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RAUKANTEX COLOR: ELEGANT MAT
Kolekcja premium

Obrzeże elegant mat to całkowicie nowa generacja 
wykończenia powierzchni o stopniu połysku poniżej 
sześciu jednostek, oznaczająca się podwyższoną 
odpornością na zarysowania. Co ważne dla 
użytkowników, nie widać na niej również odcisków 
palców.

Zawsze z duchem czasu
REHAU szybko reaguje na zmieniające 
się trendy

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

Moda na matowe dekory trwa, dlatego w stałej ofercie REHAU dostępne są 
obrzeża z ABS w kolorze szlachetnego matu, które nadadzą meblom elegancji.

 
Stopień połysku: < 6
Lakier: Elegant mat
Struktura: Gładki
Wymiar: 23 x 1,3 mm

Pasuje w 

100 %  do 

RAUVISIO 

crystal
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RAUKANTEX COLOR: MIRROR GLOSS
Kolekcja premium: obrzeża z lustrzanym połyskiem

Błyszczące, lustrzane powierzchnie 
sprawdzają się doskonale w aran- 
żacji ekskluzywnych wnętrz, w wypo-
sażeniu obiektów publicznych, a także 
zabudowie przestrzeni biurowych  
i mieszkalnych. 

Absolutna gładkość
zapewnia jednolity wygląd

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

 
Stopień połysku: > 85
Lakier: Mirror Gloss, wysoki połysk
Struktura: Gładki
Wymiar: 23 x 1,3 mm / 35 x 1,3 mm /  
  45 x 1,3 mm
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RAUKANTEX MAGIC 3D
Kolekcja premium: obrzeża z efektem trójwymiarowym

Połączenie przezroczystego materiału nośnego i nakładanego od 
spodu dekoru w obrzeżu RAUKANTEX magic 3D pozwala uzy-
skać wyjątkowy efekt trójwymiarowości. Powstały w ten sposób 
efekt głębi przyciąga wzrok i nadaje meblom atrakcyjny wygląd. 

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

 
Stopień połysku: 29
Lakier: Standard
Struktura: Gładki/223, Gładki/221
Wymiar: 23 x 2 mm / 45 x 2 mm / 
  54 x 2 mm

Efekt 3D
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RAUKANTEX MAGIC I/II
Kolekcja premium: obrzeża o optyce metalu

Chłodne aluminium lub wysokiej jakości stal nierdzewna – metal jako materiał niezmiennie fascynuje świat 
projektantów. Obrzeża segmentu premium stosuje się nie tylko w kuchni, lecz również w biurach, domo-
wych gabinetach, w aranżacji sklepów czy w salonie lub sypialni.  
Linia programowa RAUKANTEX magic I wypełni każdą kuchnię blaskiem. Obrzeże z rdzeniem z praw-
dziwego metalu można wykończyć opcjonalnym wytłoczeniem. Natomiast RAUKANTEX magic II dzięki 
kaszerowanej folii metalicznej łączy wygląd i wrażenia dotykowe metalu z lekkością polimerów. Stanowi 
tym samym atrakcyjną pod względem ceny i wyglądu alternatywę dla ciężkich metalowych aplikacji.

Dostępne jako RAUKANTEX pure

RAUKANTEX magic II - folia (alu lub stal 
szlachetna) nałożona na tworzywo
 
Materiał: Kaszerowana folia metaliczna
Stopień połysku: 10
Lakier: Bez lakieru
Struktura: Gładki
Wymiar: 23 x 1,3 mm / 45 x 1,3 mm /   
  104 x 1,3 mm

RAUKANTEX magic I - Folia (alu lub stal 
szlachetna) wtopiona w tworzywo
Materiał: wkład z prawdziwego metalu 
Tworzywo: PET
Stopień połysku: 25
Rodzaj lakieru: lakier specjalny
Przetłoczenie: gładki
Wymiary: 22 x 1,5 mm / 28 x 1,5 mm / 
  43 x 1,5 mm / 83 x 1,5 mm

Warstwowa taśma obrzeżowa 

Metal z rolki Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro
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RAUKANTEX LITE
Kolekcja premium: obrzeża do podświetlania

Stylowe podświetlenie
Wystarczy umieścić taśmę LED lub RGB 
w rowku wyfrezowanym w płycie MDF  
i gotowe!

RAUKANTEX lite jest częścią rodziny produktów 
RAUKANTEX magic 3D. Obrzeże to, oprócz tra-
dycyjnego zastosowania, może być wykorzystane 
jako element podświetlenia. Po montażu taśmy LED 
lub RGB światło będzie przenikać przez elementy 
obrzeża nadając meblom wyjątkowego charakteru. 

Dostępne jako RAUKANTEX pure

 
Stopień połysku: > 85
Lakier: Mirror Gloss
Struktura: Gładki/233
Wymiar: 45 x 2 mm / 54 x 2 mm
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RAUKANTEX VISIONS
Kolekcja premium: obrzeża imitujące szkło 

Obrzeża RAUKANTEX visions to idealne połączenie wyglądu 
prawdziwego szkła z zaletami materiałów polimerowych. Sfazowa-
nie obrzeża pozwala na dodatkowe podkreślenie optyki szkła  
i uzyskanie efektu załamania światła na szlifowanych krawędziach. 

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

 
Stopień połysku: 29
Struktura: Gładki/223
Lakier: Standard
Wymiar: 23 x 2 mm / 45 x 2 mm /  
  54 x 2 mm

Szkło z rolki
Lekkie i wytrzymałe!

Wygląd 

prawdziwego 

szkła!
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RAUKANTEX VISIONS
Kolekcja premium: obrzeża dwustopniowe V-nut

Szczególnie interesującym produktem z linii RAUKANTEX visions są obrzeża 
dwustopniowe z podłużnym wcięciem w kształcie litery V. Podczas gdy obrzeże 
w górnej części imituje szkło, w dolnej wygląda jak wykonane ze stali nierdzew-
nej lub aluminium. Pozwala to na efektowne wykończenie blatów roboczych, 
ścianek bocznych czy frontów.  
Dwustopniowe obrzeża RAUKANTEX V-nut zwiększają atrakcyjność mebli, które 
dzięki nim nabierają subtelnej szlachetności.

Spotkanie szkła i metalu
unikatowy efekt szklanej tafli na metalowej 
płycie nośnej

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

 
Lakier: Super połysk lub wysoki połysk
Struktura: Gładki/223
Wymiar: 23 x 1,3 mm / 45 x 1,3 mm
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RAUKANTEX VISIONS
Kolekcja premium: obrzeża Duo-Design

Dwustopniowe obrzeża RAUKANTEX 
visions z tworzywa PMMA umożliwia-
ją uzyskanie efektu litego materiału 
od frontu po blat mebla i sprawiają 
wrażenie, że na całej płycie spoczywa 
ogromna szklana tafla. 

Jednolite wykończenie 
od frontu po blat mebla

Dostępne jako RAUKANTEX pro

 
Stopień połysku: > 85
Lakier: Mirror Gloss, wysoki połysk
Struktura: Gładki/223
Wymiar: 23 x 1,5 mm

Pasuje w 

100 %  do 

RAUVISIO 

crystal
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W tej technologii druku nie ma 
możliwości przedstawienia powierzchni 
(struktur i rodzajów lakieru) w sposób 
odpowiadający rzeczywistości. Możliwe 
są różnice w stosunku do oryginału.

Rodzaje lakieru i struktur

Lakier supermatt <6

Gładki 00 18 108

01 20 130

02 23 131

05 31 142

06 33 Struktura lakieru LPE05

08 34

09 35

13 36

14 37

16 105

Lakier matowy 8

Bez lakieru 10

Lakier specjalny 20

Lakier specjalny 25

Lakier standard 29

Lakier elegant mat <6

Lakier wysoki połysk 75

Lakier super połysk >85

Mirror Gloss >85

Struktury PMMA 221 i 223 zostały 
wykonane od tyłu
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OBRZEŻA RAUKANTEX
Przegląd oferty

RAUKANTEX z PMMA
Polimetakrylan metylu to twarde tworzywo o dużej 
odporności na zarysowania. Dzięki temu obrzeża 
meblowe wykonane z RAU-PMMA charakteryzują 
się szczególną wytrzymałością i odpornością na 
zużycie. Dodatkowo obrzeża są odporne na 
promieniowanie UV i są światłotrwałe co najmniej 
na poziomie 7 w skali wełnianej wg EN ISO 4892-2 
metoda B. Można je także przetwarzać termicznie  
i w ramach recyklingu. W wersji nieprzetworzonej 
RAU-PMMA jest krystalicznie czysty, co pozwala na 
uzyskanie praktycznie wszystkich przezroczystych, 
półprzezroczystych i nieprzezroczystych odcieni. 
Obrzeża meblowe wykonane z RAU-PMMA 
umożliwiają obróbkę na powszechnie stosowanych 
typach okleiniarek.

RAUKANTEX z ABS
Inny materiałem należącym do grupy termoplastów, 
z których wykonane są obrzeża meblowe, jest ABS. 
To wytrzymałe, światłoodporne i odporne na 
oddziaływanie ciepła tworzywo może być odzyski-
wane w procesie recyklingu i przetwarzane 
termicznie, pod warunkiem zapewnienia odpowied-
niego procesu spalania. Dodatkowo ABS nie 
zawiera chloru. Obróbka ABS jest prosta i możliwa 
za pomocą wszystkich powszechnie stosowanych 
okleiniarek.

Właściwości materiału PMMA PET ABS PCV

Światłotrwałość DIN 53387 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 7 

Kurczenie w 90 °C* < 1,0 % < 0,3 % < 0,3 % < 0,3 % 

Kurczenie w 110 °C* bd bd < 1,7 % < 1,7 % 

Vicat B DIN 53460 > 80 °C 76 °C 85 °C 72 °C 

Shore D 80 ± 3 brak danych 70 ± 4 79 ± 4 

Twardość kulkowa DIN 53456 95 N/mm² brak danych 103 N/mm² 95 N/mm² 

Możliwość recyklingu - - - -

Tolerancje wymiarów standard standard standard standard

Masa obrzeży 23x2 na każde 100 m 5,5 kg bd 5,3 kg 6,4 kg 

Odporność chemiczna zadowalająca zadowalająca zadowalająca dobre

PAW (policykl. arom. 
węglowodory) 

Kategoria 2 Kategoria 2 Kategoria 2 Kategoria 2

* sprawdzono w pozycji swobodnej

RAUKANTEX z PET
Politereftalan etylenu jest twardym, przezroczystym  
tworzywem polimerowym o dobrej odporności na 
światło ≥ poziomu 6 wg EN ISO 4892-2, met. B. 
RAU-PET jest materiałem fizjologicznie obojętnym  
i zaklasyfikowanym do kat. 2 wg wymogów dot. 
zawartości PAH oraz do klasy palności UL 94 HB. 
Odpady powstałe podczas obróbki mogą być 
przetwarzane termicznie i w procesie recyklingu.

RAUKANTEX z PCV
PCV to materiał o wszechstronnym zastosowaniu  
i od dziesięcioleci podstawowe tworzywo obrzeży 
meblowych.  PCV jest łatwy w obróbce, samoga-
snący, światłotrwały co najmniej na poziomie 7, jest 
materiałem odpornym na oddziaływanie substancji 
chemicznych, nadaje się do recyklingu i przy 
właściwym spalaniu może być przetwarzany 
termicznie. PCV, ze względu na niewielkie zużycie 
energii podczas jego produkcji, a także niską 
toksyczność dla ludzi i środowiska przy kontakcie  
z wodą, zaliczany jest do materiałów o korzystnym 
bilansie ekologicznym.
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ZESTAWIENIE DEKORÓW
RAUKANTEX color szlachetny mat

140245 miętowy

140246 lazurowy

140243 jasnoszary

140244 ciemnoszary

78997 biały    

78919 biały    

140022 beżowy   

140247 brudny róż   

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro
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ZESTAWIENIE DEKORÓW
RAUKANTEX color mirror gloss

76911 biały 

78997 biały

76264 biały 

76367 biały 

78083 biały 

78919 biały 

76557 biały 

62693 beżowy 

V0745 kość słoniowa 

72885 kość słoniowa 

76173 jaśmin

140022 magnolia 

72930 beżowy 

78153 wanilia 

78087 beżowy 

77465 beżowy 

64083 beżowy 

78266 beżowy 

78162 beżowy 

77346 beżowy 

73099 żółty 

62414 żółty 

78976 żółty 

62287 żółty  

76795 pomarańczowy 

13228 pomarańczowy 

V1785 pomarańczowy
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140029 czerwony 

78163 czerwony 

V0957 ciemnoczerwony 

62936 czerwony  

76564 pomarańczowy 

15337 czerwony  

77348 czerwony  

78245 czerwony

62524 czerwony 

76393 ciemnoczerwony 77347 liliowy 76610 zielony  

62902 czerwony 

76474 czerwony  

76656 czerwony  

140247 brudny róż

76957 różowy  

78279 różowy 

140028 fioletowy 

67790 bez 

78377 liliowy 

78281 fioletowy 

77024 fioletowy 

78978 fioletowy  

140245 miętowy

78972 zielony  

77147 zielony  

V1589 jasnozielony  

76954 zielony  

61753 zielony sygnałowy  
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67302 jasnoszary 

63376 szary antracytowy 

140243 jasnoszary

76375 szary 

V0785 ciemnoszary 

140244 ciemnoszary

77204 szary antracytowy 

71238 szary 

97959 ciemnoszary 

76490 czarny 

1338W orzech 

919E jasnooliwkowy 

V1784 zielony 

78280 miętowo-turkusowy 

78973 turkusowy 

140246 niebieski

77193 niebieski 

77283 niebieski 

76356 niebieski 

140242 granatowy

79037 brązowy 

76657 cappuccino 

67967 cappuccino

2787W miedź

V1272 brązowy 

77284 ciemnobrązowy 

140241 ciemnobrązowy

71038 brązowy 

72467 szary 

78906 szary 
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1969E rain biały

2266E alabastrowy 

2230W szary metaliczny 

587E srebrny metaliczny 

1100E kubanit 

2228W kubanit 

1003E gloss perłowy 

2229W granatowy metaliczny  

1675E dekor fantazyjny 

1708E rain czarny 

1591E czarny metaliczny 

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

2374W zebrano 

1511W oliwka 

1240E orzech 

1340W orzech 

1380W wiśnia 

959E ciemna oliwka 

192V zebrano 

491W orzech 

641W zebrano 

1507W drewno różane  

2084W czeczotka 
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ZESTAWIENIE DEKORÓW
RAUKANTEX magic 3D

1861E biały

2765E fine line biały

1968E rain biały

2773E beżowy

751E biały 

1368E beżowy

752E cappuccino

741E czarny

8830 fine line czarny

1711E rain czarny

592E multiplex  

1273E multiplex 

1272E multiplex  

1271E multiplex

591E aluminium

1323E* aluminium szczotkowane 

1325E* stal nierdzewna szczotkowana

1324E* szampańskie złoto szczotkowane 

1320E* brąz szczotkowany

1321E* miedź szczotkowana 

1322E* złoto szczotkowane

072Z bubbles czarny

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro
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ZESTAWIENIE DEKORÓW
RAUKANTEX magic I/II

90806 aluminium 90806 stal nierdzewna

Magic I

Magic II

98473 aluminium 98473 stal nierdzewna

Kolory/dekory przedstawiono w powiększeniu (150 % oryginalnej wielkości) 

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

Dostępne jako RAUKANTEX pure
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ZESTAWIENIE DEKORÓW
RAUKANTEX lite

Kolory/dekory są przedstawiono w pomniejszeniu (75 % oryginalnej wielkości) 

2924E biały 2235E lines biało-czarny

2236E lines niebiesko-czarny

2237E lines miętowy-czarny

2238E zebrano czarno-biały

2231E stripe biały-stal nierdzewna

2232E stripe niebieski-stal nierdzewna

2233E stripe miętowy-stal nierdzewna

Dostępne jako RAUKANTEX pure 
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ZESTAWIENIE DEKORÓW
RAUKANTEX visions

1392E bianco 

1389E zieleń lipowa

1312E miętowy 

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro
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ZESTAWIENIE DEKORÓW
RAUKANTEX visions V-Nut - lakier super połysk

2811E biały-stal nierdzewna

1767E biały-stal nierdzewna

1522E biały-stal nierdzewna

1984E magnolia-aluminium

1636E beżowy-stal nierdzewna

1985E wanilia-aluminium

2769E żółty-stal nierdzewna

2224E brązowy-stal nierdzewna

1983E pomarańczowy-aluminium

2225E czerwony-stal nierdzewna

1639E czerwony-stal nierdzewna

2768E fioletowy-stal nierdzewna

1640E miętowy-stal nierdzewna 

1521E czarny-stal nierdzewna

1578E beżowy metaliczny-aluminium

2767E kubanit-stal nierdzewna

1577E niebieski metaliczny-stal nierdzewna

1637E srebrny metaliczny-stal nierdzewna

2766E granatowy metaliczny-stal nierdzewna

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

3163E miedź-stal nierdzewna

3164E granatowy-stal nierdzewna

3165E ciemnobrązowy-stal nierdzewna
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ZESTAWIENIE DEKORÓW
RAUKANTEX visions V-Nut - wysoki połysk

029Z biały-biały

300Z biały-biały

298Z biały-biały 

299Z biały-biały 

302Z beżowy-beżowy

301Z beżowy-beżowy

032Z czarny-czarny

154Z czarny-czarny

Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro
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Dzięki uprzejm
ości nobilia Küchen

2632E bianco

2385E perla

2826E magnolia

ZESTAWIENIE DEKORÓW
RAUKANTEX visions Duo Design 

Dostępne jako RAUKANTEX pro

3166E brudny róż

3167E miętowy

3168E lazurowy

3169E ciemnoszary

3170E jasnoszary
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Szukasz obrzeża pasującego do płyty 
meblowej?
Wystarcza kilka kliknięć, aby znaleźć idealne 
połączenie obrzeża i płyty meblowej – wszystkie 
dekory, wszystkie wymiary i wszystkie materiały 
pasujące do ponad 15 000 wzorów płyt i laminatów 
wiodących producentów.

Nie masz pewności, czy wybrany dekor jest 
właściwy? 
Nie ma problemu - skorzystaj z wyszukiwarki 
obrzeży REHAU i zamów interesujące Cię wzory 
obrzeża RAUKANTEX za darmo!

www.rehau.pl/obrzeza

W celu uzyskania dodatkowych informacji na 
temat naszych produktów prosimy o kontakt  
z autoryzowanym przedstawicielem REHAU lub  
z Biurem Handlowo-Technicznym REHAU.  
 
Zapraszamy!

WYSZUKIWARKA OBRZEŻY REHAU 
Idealne dopasowanie w kilka kliknięć
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dane techniczne
Szerokość obrzeża: bez ograniczeń
Grubość obrzeża: 2 mm lub 3 mm  
(zależnie od zastosowanej cykliny)

Części zamienne
cyklina 2 mm RAUKANTEX, art. nr 
12478771001
cyklina 3 mm RAUKANTEX, art. nr 
12478171001

Zestaw
art. nr 12469231001 z obcinarką, 
strugiem zewnętrznym i wewnętrznym 
oraz cykliną 2 mm

Strug zewnętrzny RAUKANTEX,  
art. nr 12883181001
Obrzeże przycięto równo z płytą przy pomocy 
obcinarki RAUKANTEX.  
Strug zewnętrzny REHAU służy do zaokrąglania 
krawędzi płyty na odcinkach prostych i łukach 
zewnętrznych.

Strug wewnętrzny RAUKANTEX, 
art. nr 12883191001
Strug wewnętrzny REHAU służy do zaokrąglania 
krawędzi płyty na łukach wewnętrznych.

Zalety struga zewnętrznego i wewnętrznego:
- Usuwanie karbów pozostałych po zastosowaniu 

frezarki górnowrzecionowej
- Prosta obsługa
- Cicha praca

Obcinarka RAUKANTEX, 
art. nr 12478271001
Obrzeże zostało przyklejone i przycięte na końcach 
wzgl. na krawędziach. Obcinarka RAUKANTEX 
umożliwia przycięcie nadmiaru obrzeża na 
odcinkach prostych i na łukach zewnętrznych.

dane techniczne
Szerokość obrzeża: 19-45 mm
Grubość obrzeża: maks. 2 mm

Części zamienne
Ostrze zapasowe: art. nr 12478671001

Zestaw
art. nr 12469231001 z obcinarką, 
strugiem zewnętrznym i wewnętrznym 
oraz cykliną 2 mm 
cykliną 2 mm

RAUKANTEX TOOLS 
Narzędzia do ręcznej obróbki obrzeży

Dane techniczne
Szerokość obrzeża: bez ograniczeń
Grubość obrzeża: 2 mm lub 3 mm  
(zależnie od zastosowanej cykliny)

Części zamienne
cyklina 2 mm RAUKANTEX, art. nr 
12478771001
cyklina 3 mm RAUKANTEX, art. nr 
12478171001

Zestaw
art. nr 12469231001 obcinarką, 
strugiem zewnętrznym i wewnętrznym 
oraz cykliną 2 mm 
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RAUKANTEX TOOLS 
Narzędzia do obróbki obrzeży

Szczotka polerska RAUKANTEX, 
art. nr 12300791001 
Krawędzie zostały już przygotowane przy pomocy 
struga zewnętrznego lub wewnętrznego  
RAUKANTEX.  
Dzięki zastosowaniu specjalnej kombinacji włókien 
sizalowych szczotka polerska RAUKANTEX 
umożliwia wygładzenie obrzeża i usunięcie śladów 
powstałych podczas obróbki. 

Lampa UV RAUKANTEX,
art. nr 12135631001
Stosując lampę UV RAUKANTEX można sprawdzić, 
czy klej nałożono równomiernie.

Klocek do usuwania folii RAUKANTEX,
art. nr 12135621001
Klocek do usuwania folii RAUKANTEX umożliwia 
szybkie i precyzyjne usunięcie folii ochronnej.

Wałek listkowy RAUKANTEX,
art. nr 12780461001
Wałek listkowy RAUKANTEX stosuje się wówczas, 
gdy ostre krawędzie, np. po obróbce zestawem 
obcinarek RAUKANTEX lub w przypadku elemen-
tów specjalnych, trzeba wygładzić lub zaokrąglić. 
Wałek listkowy można zamocować w dowolnej 
wiertarce.

Uwaga!
Lampy UV RAUKANTEX NIE można 
stosować w przypadku obrzeży 
RAUKANTEX pro lub plus. 

Zaleta 
-  Dodatkowo można usunąć resztki materiału

Zalety
-  Obrzeże zyskuje szlachetny i interesujący wygląd
-  Usuwane są delikatnie niepotrzebne pozostałości kleju

Zalety
- Prosta obsługa
- Nie wymaga użycia siły
- Szybszy montaż

Zalety
-  Szybka i prosta obsługa
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Również do 

stosowania  

w miejscu 

montażu

RAUKANTEX TOOLS 
Narzędzia Festool do obróbki obrzeży

Okleiniarka CONTURO KA 65, 
nr mat. 13201071001
Okleiniarka CONTURO umożliwia oklejanie 
obrzeżem zarówno prostokątnych elementów, jak  
i elementów o bardziej skomplikowanych kształ-
tach, jak zaokrąglenia, łuki, formy wklęsłe i wypukłe 
o promieniu wewnętrznym maks. 50 mm i 
promieniu zewnętrznym min. 25 - 30 mm (zależnie 
od rodzaju materiału i grubości obrzeża). 

Przy jej pomocy można w prosty i szybki sposób 
obrabiać obrzeża o wysokości 18 - 65 mm  
i grubości 0,5 - 3,0 mm we wszystkich klasycznych 
wersjach – z drewna, tworzywa sztucznego lub 
melaminy – uwzględniając właściwości danego 
materiału.

dane techniczne
Moc: 1200 W
Wysokość obrzeża: 18 - 65 mm
Grubość obrzeża*: 0,5 - 3,0 mm
Promień wewn.: > 50 mm
Czas nagrzewania: ok. 8 min
Temperatura topnienia: 100 - 210 °C
Prędkość posuwu bieg 1/2:  
2/4 m/min
Klasa ochrony: I
Ciężar (bez nabojów z klejem  
i przewodu sieciowego): 7,9 kg

* zależnie od materiału

Dzięki swojej uniwersalności i prostocie obsługi  
okleiniarka CONTURO stanowi idealne rozwiązanie 
do wykonywania elementów o niestandardowych 
kształtach, a także do oklejania obrzeżem elemen-
tów lub mebli produkowanych w krótkich seriach. 
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Zestaw obejmuje:
zasobnik na obrzeże, dodatkową rolkę, 
urządzenie do odcinania, cyklinę, 
podkładkę ochronną z 3 x nakładkami 
filcowymi, 5 x filc polerujący, 20 x arkusz 
ścierny Stick-Fix BR2 80 x 133 P320, 5 
x włóknina ścierna StickFix S 800, HSK 
80x133, mleczko  polerujące MPA 6000

RAUKANTEX TOOLS 
Narzędzia Festool do obróbki obrzeży

Urządzenie do odcinania KP 65/2
art. nr 13201091001

- Do przycinania prawo- i lewostronnego oraz do 
przycinania obrzeży w elementach okrągłych.

- Przy pomocy jednego urządzenia można docinać 
zarówno łączące się obrzeże (w okrągłym stole), 
jak również obrzeża do krawędzi blatu (docięcie 
końcowe).

- Do docinania obrzeży z tworzywa sztucznego  
o wysokości 18 - 65 mm oraz grubości 0,5 - 2,0 
mm (zależnie od materiału).

- Proste, niewymagające siły docinanie również 
grubych obrzeży dzięki ergonomicznie rozmiesz-
czonym uchwytom.

- Dokładne docinanie połączeń obrzeży dzięki 
opatentowanemu mimośrodowemu mechanizmo-
wi regulacji.

- Możliwość obustronnego przyłożenia obcinarki 
pozwala na docinanie zarówno lewych, jak  
i prawych nadmiarów obrzeży – przy zachowaniu 
widoczności obrabianego elementu.

Zestaw do obróbki obrzeży KB-KA 65 SYS
art. nr 13201081001
Zestaw akcesoriów do perfekcyjnej obróbki  
i wykończenia obrzeży.
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RAUKANTEX TOOLS 
Narzędzia Festool do obróbki obrzeży

Dodatkowa rolka ZR-KA 65
art. nr 13201131001
do urządzeń KA 65

- Pewna obróbka grubych i łamliwych obrzeży 
fornirowych – dzięki większemu promieniowi 
wygięcia obrzeża. 

- Do oklejania obrzeżem łuków o małym promieniach  
i elementów o niestandardowych kształtach.

- Zapewni dodatkowy punkt docisku podczas 
przyklejania obrzeża, umożliwiając jego lepsze 
dociśnięcie do płyty.

Dane techniczne
Wysokość rolki: 65 mm

Zasobnik KSP-KA 65
art. nr 13201121001
do urządzeń KA 65

- Zapewnia bezpieczne doprowadzenie delikatnych  
i cienkich obrzeży do okleiniarki KA 65.

- Bezpieczne prowadzenie nawet długich obrzeży 
bez ryzyka uszkodzenia czy zabrudzenia. 

- Możliwość obróbki obrzeży o długości do 8 m  
(przy grubości obrzeża 2 mm).

- Proste prowadzenie urządzenia również  
w przypadku oklejania długich elementów.

Dane techniczne
Maks. wysokość obrzeża: 45 mm
Maks. grubość obrzeża: 2 mm

Podkładka ślizgowa LAS-STF-KA 65
art. nr 13201151001
do urządzeń KA 65

Umożliwia korzystanie z okleiniarki na delikatnej  
i błyszczącej powierzchni.

Zestaw obejmuje:
4 x śruby mocujące, 3 x podkładki 
filcowe

Filc wymienny EF-LAS-STF-KA 65 10x
art. nr 13201161001
do podkładki ślizgowej  
LAS-STF-KA 65

Umożliwia korzystanie z okleiniarki na delikatnej  
i błyszczącej powierzchni.

Zestaw obejmuje:
Zawartość opakowania: 10 szt.

39



RAUKANTEX TOOLS 
Narzędzia Festtool do obróbki obrzeży

Klocek szlifierski HSK 80x133 H
art. nr 13201171001
Do szlifowania wstępnego, międzyoperacyjnego  
i końcowego oraz do mocowania arkuszy ściernych 
StickFix 80 x 133 mm. 

Klocek szlifierski HSK 80x133 H nadaje się do 
szybkiego ręcznego szlifowania obrzeży na łukach 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

Arkusze ścierne STF 80x133 P320 BR2/100
art. nr 13201181001
do klocka szlifierskiego HSK 80 x 133
Wydajny materiał do szlifowania farb i lakierów. 

Arkusze ścierne STF 80x133 P320 BR2/100 
można stosować do szlifowania wstępnego, 
międzyoperacyjnego i końcowego podczas prac 
malarskich, stolarskich, budowy mebli i zabudowy 
wnętrz.

Arkusze ścierne
art. nr 13201211001
Pasują do klocka szlifierskiego  
HSK 80 x 133

Wydajny materiał szlifierski do szlifowania, 
oczyszczania, odtłuszczania i matowienia  
powierzchni materiałów drewnopochodnych, farb, 
lakierów i metali.

Cyklina ZK HW 45/45
art. nr 13201141001

- Usuwanie ostatnich nierówności po sfrezowaniu 
obrzeża (z tworzywa sztucznego) bez uszkadzania 
powierzchni obrabianego elementu.

- Wyrównywanie śladów pozostawionych przez 
ostrze frezarki (promienie R1, R1,5 i R2 mm).

- Tępienie krawędzi, ustawianie promieni  
i oczyszczanie w przypadku cienkich obrzeży  
z tworzywa sztucznego oraz obrzeży skośnych/
łączonych na ucios (promienie R1, R1,5 i R2 mm).

- Optymalne prowadzenie cykliny dzięki zastosowa-
niu sznura.

- Wyjątkowa trwałość dzięki zastosowaniu pełnego 
węglika spiekanego.

Dane techniczne
Wymiary (D x S x W): 
45 x 45 x 1,2 mm
Promienie: 1/1,5/2 mm

Zestaw obejmuje:
Zawartość opakowania 5 szt.
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RAUKANTEX TOOLS 
Narzędzia Festtool do obróbki obrzeży

Mleczko polerskie MPA 6000/1
art. nr 13201241001
Mleczko polerskie MPA 6000/1 nie zawiera silikonu  
i jest stosowane jako politura polerska. 

Filc PF-STF 80 x 133 STF H/5
art. nr 13201191001
Pasują do klocka szlifierskiego  
HSK 80 x 133

Do polerowania bardzo połyskliwych obrzeży  
w połączeniu z politurą MPA 6000  i klockiem 
szlifierskim HSK 80 x 133.

Dane techniczne
Wymiary (D x S): 80 x 133 mm

Zestaw obejmuje:
Zawartość opakowania: 5 szt.

Klej biały EVA wht 48X-KA 65
art. nr 13201231001
do urządzeń KA 65

Okleinowanie obrzeżem z drewna, tworzywa 
sztucznego i obrzeży warstwowych na blatach  
z materiałów drewnopochodnych.

Klej naturalny EVA nat 48X-KA 65
art. nr 13201221001
do urządzeń KA 65

Okleinowanie obrzeżem z drewna, tworzywa 
sztucznego i obrzeży warstwowych na blatach  
z materiałów drewnopochodnych.

Dane techniczne
Średnica: 63 mm
Wysokość: 26 mm
Temperatura obróbki: 200 °C

Zestaw obejmuje:
Zawartość opakowania: 48 szt.

Dane techniczne
Średnica: 63 mm
Wysokość: 26 mm
Temperatura obróbki: 190 °C 

Zestaw obejmuje:
Zawartość opakowania: 48 szt.

Zestaw obejmuje:
Pojemność butelki: 500 ml
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RAUKANTEX PURE / PLUS*: KOLEKCJA PREMIUM
Obrzeża z klasycznym primerem i warstwą z absorberem laserowym

Numer koloru/
dekoru

Linia  
produktowa
RAUKANTEX

Nr mat.

22 x 1,5 mm 23 x 1,3 mm 23 x  2 mm 28 x 1,5 mm 35 x 1,3 mm 43 x 1,5 mm 45 x 1,3 mm 45 x 2 mm 54 x 2 mm 83 x 1,5 mm

8830 magic 3D 19595451009 13095491006 13094241006
13228 mirror gloss 19594211237 ** 19574631080
15337 mirror gloss 19594211057 19598681074 19574631008
61753 mirror gloss 19594211058 19598681076 19574631010
62287 mirror gloss 19594211012 19598681077 19574631011
62414 mirror gloss 19594211059 19598681078 19574631012
62524 mirror gloss 19594211013 19598681079 19574631013
62693 mirror gloss 19594211053 19598681080 19574631014
62902 mirror gloss 19594211056 19598681081 19574631015
62936 mirror gloss 19594211014 19598681082 19574631006
63376 mirror gloss 19594211084 19598681083 19574631016
64083 mirror gloss 19594211015 19598681084 19574631004
67302 mirror gloss 19594211062 19598681085 19574631017
67790 mirror gloss 19594211016 19598681086 19574631018
67967 mirror gloss 19594211060 19598681087 19574631019
71038 mirror gloss 19594211118 19598681126 19574631020
71238 mirror gloss 19594211242 ** 19574631067
72467 mirror gloss 19594211243 ** 19574631081
72885 mirror gloss 19594211052 19598681088 19574631007
72930 mirror gloss 19594211229 ** 19574631065
73099 mirror gloss 19594211240 ** 19574631082
76173 mirror gloss 19594211017 19598681089 19574631021
76264 mirror gloss 19594211018 19598681090 19574631002
76356 mirror gloss 19594211019 19598681091 19574631022
76367 mirror gloss 19594211228 19598681155 19574631069
76375 mirror gloss 19594211020 19598681092 19574631023
76393 mirror gloss 19594211238 ** 19574631074
76474 mirror gloss 19594211086 19598681112 19574631046
76490 mirror gloss 19594211021 19598681093 19574631003
76557 mirror gloss 19594211022 19598681094 19574631024
76564 mirror gloss 19594211023 19598681095 19574631025
76610 mirror gloss 19594211024 19598681096 19574631026
76656 mirror gloss 19594211246 ** 19574631071
76657 mirror gloss 19594211247 ** 19574631072
76795 mirror gloss 19594211025 19598681097 19574631027
76911 mirror gloss 19594211054 19598681098 19574631028
76954 mirror gloss 19594211265 ** **
76957 mirror gloss 19594211026 19598681099 19574631029
77024 mirror gloss 19594211067 19598681100 19574631030
77147 mirror gloss 19594211144 19598681127 19574631033
77193 mirror gloss 19594211027 19598681103 19574631034
77204 mirror gloss 19594211055 19598681104 19574631035
77283 mirror gloss 19594211028 19598681105 19574631036
77284 mirror gloss 19594211029 19598681106 19574631005
77346 mirror gloss 19594211031 19598681108 19574631038
77347 mirror gloss 19594211032 19598681109 19574631039
77348 mirror gloss 19594211033 19598681110 19574631040
77465 mirror gloss 19594211244 ** 19574631077
78083 mirror gloss 19594211232 ** 19574631064
78087 mirror gloss 19594211149 19598681132 19574631055
78153 mirror gloss 19594211245 ** 19574631068
78162 mirror gloss 19594211248 ** **
78163 mirror gloss 19594211261 ** **
78245 mirror gloss 19594211235 ** 19574631073
78266 mirror gloss 19594211264 ** **
78279 mirror gloss 19594211145 19598681128 19574631041
78280 mirror gloss 19594211141 19598681129 19574631042
78281 mirror gloss 19594211146 19598681130 19574631043
78377 mirror gloss 19594211241 ** 19574631083
78906 mirror gloss 19594211211 19598681147 19574631063
78972 mirror gloss 19594211239 ** 19574631084
78973 mirror gloss 19594211236 ** 19574631085
78976 mirror gloss 19594211225 ** 19574631075
78978 mirror gloss 19594211224 ** 19574631066
79037 mirror gloss 19594211250 ** 19574631079
97959 mirror gloss 19594211050 19598681111 19574631045
140028 mirror gloss 19594211262 ** **
140029 mirror gloss 19594211263 ** **

* Obrzeża RAUKANTEX plus są dostępne wyłącznie w ramach określonych linii produktowych. W zamówieniu należy podać, czy dotyczy ono klasycznego obrzeża RAUKANTEX  
 pokrytego primerem czy obrzeża RAUKANTEX plus z warstwą klejową z absorberem laserowym.
** Produkt na zapytanie
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* Obrzeża Plus są dostępne wyłącznie w ramach określonych linii produktowych. W zamówieniu należy podać, czy dotyczy ono klasycznego obrzeża RAUKANTEX pokrytego  
 primerem czy obrzeża RAUKANTEX plus z warstwą klejową z absorberem laserowym.
** Produkt na zapytanie
NOWOŚCI

Numer koloru /
dekoru

Linia  
produktowa
RAUKANTEX

Nr mat.

22 x 1,5 mm 23 x 1,3 mm 23 x  2 mm 28 x 1,5 mm 35 x 1,3 mm 43 x 1,5 mm 45 x 1,3 mm 45 x 2 mm 54 x 2 mm 83 x 1,5 mm

029Z visions 19571461027 19501091001
032Z visions 19571561005 19576241003
072Z magic 3D 19576141001 19573531001
1003E mirror gloss 19599691003 19571771003 19574641005
1100E mirror gloss 19599691005 19571771010 19574641006
1240E mirror gloss 19599691060 ** 19574641016
1271E magic 3D 19595381006 13095481004 13094281004
1272E magic 3D 19595381007 13095481005 13094281005
1273E magic 3D 19595381008 13095481006 13094281006
1312E visions 19500961007 19500921007 19501151001
1320E magic 3D 19595381011 13095481007 13094281007
1321E magic 3D 19595381012 13095481008 13094281008
1322E magic 3D 19595381013 13095481009 13094281009
1323E magic 3D 19595381014 13095481010 13094281010
1324E magic 3D 19595381015 13095481011 13094281011
1325E magic 3D 19595381016 13095481012 13094281012
1338W mirror gloss 19599691066 ** **
1340W mirror gloss 19599691064 ** **
1368E magic 3D 19501121001 19501131001 19501141001
1380W mirror gloss 19599691061 19571771025 19574641021
1389E visions 19500961006 19500921006 19501151005
1392E visions 19500961004 19500921004 19501151003
140022 mirror gloss 19594211291 ** **
140022 elegant matowy 19513131003
140241 mirror gloss 19594211359 ** **
140242 mirror gloss 19594211360 ** **
140243 mirror gloss 19594211362 ** **
140243 elegant matowy 19513131004
140244 mirror gloss 19594211363 ** **
140244 elegant matowy 19513131005
140245 mirror gloss 19594211364 ** **
140245 elegant matowy 19513131006
140246 mirror gloss 19594211365 ** **
140246 elegant matowy 19513131007
140247 mirror gloss 19594211366 ** **
140247 elegant matowy 19513131008
1507W mirror gloss 19599691025 19571771013 19574641009
1511W mirror gloss 19599691026 19571771014 19574641010
1521E visions 19571581011 19576131001
1522E visions 19571581012 19576131002
154Z visions 19571561012 **
1577E visions 19571581013 19576131003
1578E visions 19571581014 19576131004
1591E mirror gloss 19599691020 19571771015 19574641011
1636E visions 19571581015 19576131005
1637E visions 19571581016 19576131006
1639E visions 19571581018 19576131008
1640E visions 19613551002 19613651002
1675E mirror gloss 19599691072 ** **
1708E mirror gloss 19599691070 ** **
1711E magic 3D 19595381020 19501131001 19501141001
1767E visions 19571581053 **
1861E magic 3D 19501121003 ** **
192V mirror gloss 19599691062 ** **
1968E magic 3D 19501121006 ** **
1969E mirror gloss 19599691071 ** **
1983E visions 19571581022 19576131012
1984E visions 19571581023 19576131013
1985E visions 19571581024 19576131014
2084W mirror gloss 19599691065 ** **
2224E visions 19571581026 19576131016
2225E visions 19571581027 19576131017
2228W mirror gloss 19599691056 19571771028 19574641017
2229W mirror gloss 19599691054 19571771029 19574641018
2230W mirror gloss 19599691055 19571771027 19574641019
2231E lite 19577881002 19612051002
2232E lite 19577881003 19612051003
2233E lite 19577881004 19612051004

RAUKANTEX PURE / PLUS*: KOLEKCJA PREMIUM
Obrzeża z klasycznym primerem i warstwą z absorberem laserowym
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RAUKANTEX PURE / PLUS*: KOLEKCJA PREMIUM
Obrzeża z klasycznym primerem i warstwą z absorberem laserowym

Numer koloru /
dekoru

Linia  
produktowa
RAUKANTEX

Nr mat.

22 x 1,5 mm 23 x 1,3 mm 23 x  2 mm 28 x 1,5 mm 35 x 1,3 mm 43 x 1,5 mm 45 x 1,3 mm 45 x 2 mm 54 x 2 mm 83 x 1,5 mm

2235E lite 19577871002 19601521004
2236E lite 19577871003 19601521005
2237E lite 19577871004 19601521006
2238E lite 19577871005 19601521007
2266E mirror gloss 19599691077 ** **
2374W mirror gloss 19599691075 ** **
2385E visions
2632E visions
2765E magic 3D 19501121005 ** **
2766E visions 19571581052 **
2767E visions 19571581056 **
2768E visions 19571581057 **
2769E visions 19571581054 **
2773E magic 3D 19501121004 ** **
2787W mirror gloss 19599691097 ** **
2811E visions 19571581055 **
2826E visions
2924E lite 19577881006 19612051007
298Z visions 19571461046 **
299Z visions 19571461047 **
300Z visions 19571461044 **
301Z visions 19571461048 **
302Z visions 19571461045 **
3163E visions 19571581070 **
3164E visions 19571581069 **
3165E visions 19571581071 **
3166E visions
3167E visions
3168E visions
3169E visions
3170E visions
491W mirror gloss 19599691063 ** 19574641015
587E mirror gloss 19599691002 19571771002 19574641002
591E magic 3D 19595381005 13095481003 13094281003
592E magic 3D 19595451004 13095491004 13094241004
641W mirror gloss 19599691016 19571771016 19574641012
741E magic 3D 19595451008 13095491005 13094241005
751E magic 3D 19501121007 19501131006 19501141002
752E magic 3D 19595451021 13095491016 13094241016
78919 mirror gloss 19594211289 ** **
78919 elegant matowy 19513131002
78997 mirror gloss 19594211290 ** **
78997 elegant matowy 19513131001
90806 Alu magic 19580961004 19585361002 19585451002 19589681003
90806 Edelstahl magic 19590271002 19590471176 19590571002 19590261002
919E mirror gloss 19599691014 19571771008 19574641003
959E mirror gloss 19599691015 19571771009 19574641004
98473 Alu magic 19603031001 19603511001
98473 Edelstahl magic 19600681006 19603481001
V0745 mirror gloss 19594211092 ** 19574631047
V0785 mirror gloss 19594211034 19598681071 19574631048
V0957 mirror gloss 19594211063 19598681113 19574631049
V1272 mirror gloss 19594211035 19598681072 19574631051
V1589 mirror gloss 19594211036 19598681073 19574631052
V1784 mirror gloss 19594211065 ** 19574631053
V1785 mirror gloss 19594211066 19598681116 19574631054

* Obrzeża RAUKANTEX plus są dostępne wyłącznie w ramach określonych linii produktowych. W zamówieniu należy podać, czy dotyczy ono klasycznego obrzeża RAUKANTEX  
 pokrytego primerem czy obrzeża RAUKANTEX plus z warstwą klejową z absorberem laserowym.
** Produkt na zapytanie
NOWOŚCI
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RAUKANTEX PRO: KOLEKCJA PREMIUM
Obrzeża z polimerową warstwą funkcyjną

Numer koloru /
dekoru

Linia  
produktowa
RAUKANTEX

Nr mat.

23 x 1,5 mm 23x2,2 mm 35x1,5 mm 45x1,5 mm 45x2,2mm 54x2,2m

8830 magic 3D 19606491009 * *
13228 mirror gloss 19569071237 * *
15337 mirror gloss * 19561871074 19561881008
61753 mirror gloss * * *
62287 mirror gloss 19569071012 19561871077 19561881011
62414 mirror gloss 19569071059 19561871078 19561881012
62524 mirror gloss 19569071013 19561871079 19561881013
62693 mirror gloss 19569071053 19561871080 19561881014
62902 mirror gloss 19569071056 19561871081 19561881015
62936 mirror gloss 19569071014 19561871082 19561881006
63376 mirror gloss 19569071084 19561871083 19561881016
64083 mirror gloss 19569071015 19561871084 19561881004
67302 mirror gloss 19569071062 19561871085 19561881017
67790 mirror gloss 19569071016 * *
67967 mirror gloss 19569071060 19561871087 19561881019
71038 mirror gloss * 19561871126 19561881020
71238 mirror gloss 19569071242 * *
72467 mirror gloss * * *
72885 mirror gloss 19569071052 19561871088 19561881007
72930 mirror gloss 19569071229 * 19561881065
73099 mirror gloss * * *
76173 mirror gloss 19569071017 19561871089 19561881021
76264 mirror gloss 19569071018 19561871090 19561881002
76356 mirror gloss 19569071019 19561871091 19561881022
76367 mirror gloss 19569071228 19561871155 19561881069
76375 mirror gloss 19569071020 19561871092 19561881023
76393 mirror gloss 19569071238 * *
76474 mirror gloss 19569071086 19561871112 19561881046
76490 mirror gloss 19569071021 19561871093 19561881003
76557 mirror gloss 19569071022 19561871094 19561881024
76564 mirror gloss 19569071023 19561871095 19561881025
76610 mirror gloss 19569071024 19561871096 19561881026
76656 mirror gloss * * *
76657 mirror gloss 19569071247 * *
76795 mirror gloss 19569071025 19561871097 19561881027
76911 mirror gloss 19569071054 * 19561881028
76954 mirror gloss * * *
76957 mirror gloss 19569071026 19561871099 19561881029
77024 mirror gloss 19569071067 * *
77147 mirror gloss * 19561871127 19561881033
77193 mirror gloss * * *
77204 mirror gloss 19569071055 19561871104 19561881035
77283 mirror gloss * 19561871105 19561881036
77284 mirror gloss 19569071029 19561871106 19561881005
77346 mirror gloss 19569071031 * *
77347 mirror gloss 19569071032 19561871109 19561881039
77348 mirror gloss 19569071033 19561871110 19561881040
77465 mirror gloss 19569071244 * *
78083 mirror gloss 19569071232 * 19561881064
78087 mirror gloss 19569071149 19561871132 19561881055
78153 mirror gloss 19569071245 * 19561881068
78162 mirror gloss * * *
78163 mirror gloss 19569071261 * *
78245 mirror gloss 19569071235 * *
78266 mirror gloss 19569071264 * *
78279 mirror gloss * * *
78280 mirror gloss 19569071141 * *
78281 mirror gloss 19569071146 19561871130 19561881043
78377 mirror gloss 19569071241 * *
78906 mirror gloss 19569071211 * *
78972 mirror gloss * * *
78973 mirror gloss * * *
78976 mirror gloss 19569071225 * *
78978 mirror gloss 19569071224 * *
79037 mirror gloss * * *
97959 mirror gloss 19569071050 19561871111 19561881045
140028 mirror gloss * * *
140029 mirror gloss * * *

* Produkt na zapytanie
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RAUKANTEX PRO: KOLEKCJA PREMIUM
Obrzeża z polimerową warstwą funkcyjną

Numer koloru /
dekoru

Linia  
produktowa
RAUKANTEX

Nr mat.

23 x 1,5 mm 23x2,2 mm 35x1,5 mm 45x1,5 mm 45x2,2mm 54x2,2m

029Z visions 19049821027 *
032Z visions 19607691005 *
072Z magic 3D * *
1003E mirror gloss 19562881003 19562891003 19560981005
1100E mirror gloss 19562881005 19562891010 19560981006
1240E mirror gloss * * *
1271E magic 3D * 19606691004 *
1272E magic 3D * * *
1273E magic 3D 19606691006 *
1312E visions * * *
1320E magic 3D 19606391011 * *
1321E magic 3D * * *
1322E magic 3D * * *
1323E magic 3D 19606391014 * *
1324E magic 3D * * *
1325E magic 3D 19606391016 * *
1338W mirror gloss * * *
1340W mirror gloss * * *
1368E magic 3D * * *
1380W mirror gloss 19562881061 * *
1389E visions 19602741006 * *
1392E visions * * *
140022 mirror gloss 19569071291 * *
140022 elegant matowy *
140241 mirror gloss 19569071359 * *
140242 mirror gloss 19569071360 * *
140243 mirror gloss 19569071362 * *
140243 elegant matowy *
140244 mirror gloss 19569071363 * *
140244 elegant matowy *
140245 mirror gloss 19569071364 * *
140245 elegant matowy *
140246 mirror gloss 19569071365 * *
140246 elegant matowy *
140247 mirror gloss 19569071366 * *
140247 elegant matowy *
1507W mirror gloss * * *
1511W mirror gloss 19562881026 * 19560981010
1521E visions 19577791011 *
1522E visions 19577791012 *
154Z visions 19607691012 *
1577E visions 19577791013 *
1578E visions 19577791014 *
1591E mirror gloss 19562881020 19562891015 19560981011
1636E visions 19577791015 *
1637E visions 19577791016 *
1639E visions 19577791018 19560971008
1640E visions 19607591002 *
1675E mirror gloss * * *
1708E mirror gloss * * *
1711E magic 3D * 19606691018 *
1767E visions 19577791053 *
1861E magic 3D 19602741003 * *
192V mirror gloss 19562881062 * *
1968E magic 3D * * *
1969E mirror gloss * * *
1983E visions 19577791022 *
1984E visions * *
1985E visions * *
2084W mirror gloss * * *
2224E visions 19577791026 *
2225E visions * *
2228W mirror gloss 19562881056 19562891028 *
2229W mirror gloss 19562881054 19562891029 *
2230W mirror gloss 19562881055 19562891027 *
2231E lite
2232E lite
2233E lite

* Produkt na zapytanie
NOWOŚCI
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Numer koloru /
dekoru

Linia  
produktowa
RAUKANTEX

Nr mat.

23 x 1,5 mm 23x2,2 mm 35x1,5 mm 45x1,5 mm 45x2,2mm 54x2,2m

2235E lite
2236E lite
2237E lite
2238E lite
2266E mirror gloss * * *
2374W mirror gloss * * *
2385E visions 19505331003
2632E visions 19505331002
2765E magic 3D 19602741105 * *
2766E visions 19577791052 *
2767E visions 19577791056 *
2768E visions 19577791057 *
2769E visions 19577791054 *
2773E magic 3D 19602741104 * *
2787W mirror gloss 19562881097 * *
2811E visions 19577791055 *
2826E visions 19505331004
2924E lite
298Z visions 19049821046 *
299Z visions 19049821047 *
300Z visions 19049821044 *
301Z visions 19049821048 *
302Z visions 19049821045 *
3163E visions 19577791070 *
3164E visions 19577791069 *
3165E visions 19577791071 *
3166E visions 19503721002
3167E visions 19503721003
3168E visions 19503721004
3169E visions 19503721005
3170E visions 19503721006
491W mirror gloss 19562881063 * *
587E mirror gloss 19562881002 19562891002 19560981002
591E magic 3D 19606391005 19606691003 *
592E magic 3D * 19606791004 *
641W mirror gloss 19562881016 19562891016 19560981012
741E magic 3D 19606491008 * *
751E magic 3D 19606491025 * *
752E magic 3D * * *
78919 mirror gloss 19569071289 * *
78919 elegant matowy *
78997 mirror gloss 19569071290 * *
78997 elegant matowy *
90806 Alu magic
90806 EST magic
919E mirror gloss 19562881014 19562891008 19560981003
959E mirror gloss 19562881015 19562891009 19560981004
98473 Alu magic * *
98473 EST magic * *
V0745 mirror gloss 19569071092 * *
V0785 mirror gloss 19569071034 19561871071 19561881048
V0957 mirror gloss 19569071063 19561871113 19561881049
V1272 mirror gloss 19569071035 19561871072 19561881051
V1589 mirror gloss 19569071036 19561871073 19561881052
V1784 mirror gloss * * *
V1785 mirror gloss 19569071066 19561871116 19561881054

RAUKANTEX PRO: KOLEKCJA PREMIUM
Obrzeża z polimerową warstwą funkcyjną

* Produkt na zapytanie
NOWOŚCI
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Adres dystrybutora:

www.rehau.pl/meble

ZNAJDŹ NAS W INTERNECIE
www.rehau.pl/obrzeza

REHAU to sprawdzony partner firm handlowych i wykończeniowych. 
Znajdziesz tu narzędzia online i inne pomocne rozwiązania: szukasz  
obrzeża pasującego do płyty? Chcesz stworzyć szafkę z żaluzjami? 
Poszukujesz wysokiej jakości frontów meblowych? 
Skorzystaj z konfiguratora żaluzji meblowych i wyszukiwarki obrzeży. 
Te i inne informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej. 
Szczegółowe informacje znajdziesz również u naszego najbliższego 
dystrybutora!

Wyczerpujące informacje o produktach, narzędzia 
online i rozwiązania dotyczące wykończenia wnętrz 
znajdziesz na: www.rehau.pl/meble

© REHAU sp. z o.o. 
ul.Poznańska 1a 

62-081 Przeźmierowo
www.rehau.pl 

Zastrzega się możliwość wprowadzania 
zmian technicznych oraz występowania 

pomyłek  

 M01709 PL  11.2015


