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AS
MELHORES
PORTAS E
JANELAS 
DO MUNDO!



OS POLÍMEROS SÃO NOSSA PAIXÃO
Quem somos

A REHAU começou com

uma equipe de apenas três

pessoas. 65 anos depois, já

somo mais de 20 mil

funcionários na empresa.

Colaboradores Estrutura
Nossa empresa opera em

cinco seguimentos:

Portas e Janelas,

Automotivo, Construção,

Móveis e Indústria 

Responsabilidade
Social

Um dos pilares da nossa
empresa é o senso de
responsabilidade para com
nossos mais de 20 mil
funcionários, milhares de
clientes, parceiros  e nas
comunidades onde atuamos.

Nossa Filosofia
Mesmo depois de mais de 65
anos de sucesso, nossos
valores continuam intactos.
Nossa filosofia se baseia nas
relações de longo prazo com
funcionários e clientes,
sustentabilidade e paixão
pela inovação e o cuidado
com o meio ambiente. Nos
diferenciamos por nossa
conduta e pensamento
responsável.

Empresa Familiar
A REHAU é uma empresa

familiar que já está na segunda

geração. A família é a base do

nosso jeito de ser: pensamos

sempre em gerações, valores,

benefícios, qualidade e soluções. 

Responsabilidade Ambiental

A cada ano, reciclamos mais
de 30 mil toneladas métricas
de produtos, incluindo
plásticos que já foram
utilizados e descartados. 

Na REHAU, estamos
estabelecendo novas
plataformas de tecnologia,
criando um departamento
para liderar iniciativas de
digitalização.

Digitalização



DO PROJETO AO SUCESSO
Ideias, produtos e soluções

Eficiência Energética

Ambientes para residir e trabalhar Energias renováveis

A gestão responsável e eficiente da energia
em edificações é a nossa missão. Há anos
que nossas soluções de produtos e sistemas,
presentes desde o solo até o telhado, se
encarregam de minimizar as perdas de
energia e utilizar a energia disponível de uma
forma eficiente. E continuamos trabalhando
nisso, dia após dia. Gestão da água

Como especialistas experientes
em sistemas, demonstramos
nossa competência em matéria
de gestão da água repetidamente.
Nossa variedade de produtos
representa todo o ciclo da água:
da fonte até a sua captação, do
subsequente retorno das águas
residuais e superficiais, até atingir
o reprocessamento desejado. 

Mobilidade
Impulsionamos o desenvolvimento
dinâmico dos conceitos de
mobilidade visionários: com
materiais compostos e
procedimentos de produção que
fazem com que veículos e aviões
sejam cada vez mais leves, bem
como equipados com componentes
dos sistemas para tecnologias de
transporte alternativos que podem
revolucionar a mobilidade.

Seja energia eólica, geotérmica, biomassa ou hidrogênio,
nosso amplo leque de soluções se encarrega de que estas
energias renováveis presentes na natureza sejam obtidas
da forma mais respeitosa possível a partir do meio
ambiente. Além disso, são aproveitadas e distribuídas de
um modo eficiente, em nível sustentável e sendo
armazenadas de maneira que se possa dispor delas com
segurança. pelo bem estar das pessoas e da natureza.

As tendências mundiais e as exigências individuais são os
ingredientes a partir dos quais desenvolvemos novas ideias para
tornar mais atrativos os ambientes privados e de trabalho. Em
nossas soluções, a funcionalidade e o design convergem e
proporcionamos à indústria do Móvel a margem de manobra ideal
para a realização de inovadores conceitos de mobiliário e
decoração de interiores. Aplicamos o mesmo conceito para tornar
nossas janelas e portas a solução que compatibiliza eficiência
térmica, acústica, durabilidade, segurança e design europeu, em
um sistema único, valorizando o ambiente que vivemos.

Megatendências
Em matéria de estratégia

empresarial, são cinco os princípios
que norteiam a REHAU: a eficiência

energética, o uso de energias
renováveis, a gestão de água, a

mobilidade e o ambiente residencial
e de trabalho. Para estas

"megatendências", a REHAU deu
início ao desenvolvimento do

sistema com uma elevada eficiência
tecnológica e uma relevância

sustentável.



Portas e janleas. Reinventadas para a vida moderna.

Inspire seus clientes.
Ganhe mais projetos.



A REHAU

desenvolve

soluções tão

modernas

quanto nossos

estilos de vida. 

Tudo isso junto

com uma

ampla

variedade de

opções de

design.



JANELAS PARA A VIDA TODA
É importante pensar no futuro. As portas e janelas REHAU não oferecem apenas
o melhor isolamento térmico e acústico do mundo, como também uma longa
durabilidade, fácil manutenção, e uma significativa economia no uso de energia.



SISTEMA AO ALCANCE DE TODOS

SISTEMA PARA LOCAIS SIMPLES E ELEGANTES

SISTEMA PARA GRANDES DIMENSÕES

Sistema de 50mm, com uma variedade de aberturas
prontas para seus espaços. Escolha as janelas do seu
próximo projeto pelo custo mais inteligente e com o 
melhor parceiro: a REHAU!

EXELIS

Portas e janelas de correr e de giro para maximizar os
espaços, ao mesmo tempo em que oferece durabilidade,
diminuição de barulho e economia de energia.

EURO-DESIGN

Linha robusta de portas de correr e elevadoras, que ampliam
os panoramas e trazem conforto, design e representam uma
opção repleta de luxo para criar ambientes.

HIGH-DESIGN E SYNEGO



NOSSAS JANELAS, AS MELHORES
ALTERNATIVAS

Em construções tradicionais, 47% da energia escapa pelas janelas. As
janelas com perfis REHAU permitem uma economia de até 68% em sua
despesa com climatização, tanto em construções novas, quanto em
reformas. Tamém garante o  investimento dos seus clientes, economiza
dinheiro com climatização e melhora a qualidade de vida de todos no lar.

Características inigualáveis

As janelas REHAU garantem um elevado conforto ao lar, inclusive em
moradas situadas em áreas com um tráfego muito intenso. Combinadas
com envidraçamento adequado, as janelas feitas com perfis REHAU estão
dentro da mais alta classe de isolamento acústico. 

Isolamento térmico

Isolamento acústico superior

Paredes
18%

Pavimento inferior
9%

Sistema de 
aquecimento

15%

Telhado
11%

Janelas
47%



Mais cores sob encomenda para projetos especiais.

Fácil renovação
Substituir as portas e janelas é simples e rápido, mesmo com a casa ocupada:
basta desmontar as portas e janelas antigas, colocar as novas e em poucas
horas tudo estará renovado.

Segurança antirroubo
Para se sentir seguro sempre. As portas e janelas REHAU, com binadas com
um envidraçamento adequado, oferecem uma proteção eficaz contra roubos.
Janelas com fechamento hermético, graças a sua fechadura multipontos. 

Folheados

Nossas cores padrão apresentam a melhor qualidade e garantir por mais de 05
anos. foram pensados para nossos climas, com a resistência necessária para
permanecer como estavam no primeiro dia, com cores bonitas e brilhantes como
novas por anos. Você poderá escolher entre cores mais clássicas, conservadoras
ou as de tendências modernas e ousadas. Consulte cores específicas sob
encomenda.

Branco

Nogal

Roble Dourado

Ceylon

Monument Oak

Negro Mate

Alumínio



INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL
Sabemos que tempo é dinheiro, por isso, a instalação das portas e
janelas REHAU é simples, fácil e, o melhor, rápida. Simplifique e
acelere seus projetos.

AS MELHORES GARANTIAS DO MERCADO
Graças a nossa formulação superior e a nosso design de portas e janelas
de alta engenharia, a REHAU oferece até 10 anos de garantia para seus
produtos. Isto é único: a maior garantia oferecida no mercado.

CINCO MOTIVOS PELOS QUAIS A REHAU É O MELHOR INVESTIMENTO

Formulação superior, as melhores garantias do mercado,
consultores técnicos, eficiência energética, flexibilidade para todo
tipo de projetos.

RESISTENTE A VENTOS FORTES ENTRE 3500 E 6300PA
Além de reduzir em até 60% as incômodas e barulhentas
correntes de ar no interior dos ambientes.

SEM INFILTRAÇÕES DE ÁGUA
Em comparação com outros materiais utilizados para fabricar
janelas, nossos perfis de PVC termofundidos, evitam as infiltrações de
água, que com o passar do tempo, causam sérios problemas estruturais.

QUALIDADE REHAU
Cantos termofundidos, múltiplos pontos de fechamento,
superfícies de alta qualidade e alta definição (HDF), além de uma exclusiva
formulação que proporciona ao nossos perfis uma maior durabilidade.



HÁ MAIS DE 6 DÉCADAS SOMOS OS MELHORES
NAQUILO QUE TEMOS PAIXÃO EM FAZER

+ DE
40
SISTEMAS
DIFERENTES

+ DE
4.500
MOLDES PARA 
PERFIS E ACESSÓRIOS

+ DE
20 
DE PORTAS E JANELAS 
FABRICADAS POR ANO

MILHÕES
+ DE
170
ESCRITÓRIOS
PELO MUNDO

REHAU
São Paulo | Matriz:
RuaT omás Sepe , 55
Jardim da Glória
CEP 06711-270
Cotia - SP
Tel: (11) 4613-3904

REHAU 
Arapongas:
Pç. Dr. Julio Junqueira, 88
Ed. Palácio da Indústria e Comércio
10º Andar - Sl. 1003
CEP 86701-160
Arapongas - PR
Tel: (43) 3152-2004

REHAU
Belo Horizonte:
Rua Santa Rita Durão, 74
Sala 1005 - Funcionários
CEP 30140-110
Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3309-7737

REHAU
Brasília:
Avenida Perimetral 5,
Quadra 6, Lote 3 - Cj Aruanã 1
CEP: 74.740-240
Goiânia – GO
Cel: (61) 9 9526-7446

REHAU
Caxias do Sul:
Rua José Albino Reuse, 1125
4º andar - Cinquentenário
CEP 95012-300
Caxias do Sul - RS
Tel: (54) 3215-8100

REHAU
Mirassol:
Rua Braz Cabral de Medeiros
2817 - Jardim Marilu
CEP 15130-000
Mirassol - SP
Tel: (17) 3253-5190

REHAU
Recife:
Rua Visc. de Jequitinhonha, 279
Empresarial Trancredo Neves
Cj. 203/204 - Boa Viagem
CEP 51021-190
Recife - PE
Tel: (81) 3204-1872

A REHAU no mercado de janelas de PVC

09 fábricas no mundo!

www.rehau.com.br

Celaya
(México)

Rosário
(Argentina)

Taicang
(China)

Pune
(Índia)

Blaenal
(Pais de Gales)

Srem
(Polônia)

Wittmud
(Alemanha)

Morhange
(França)

Moscou
(Russia)

A REHAU iniciou
suas atividades no
Brasil em 1976. 
E desde então,
cresceu de forma
contínua no país. 


