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REHAU Rauvisio Crystal 

 Polimer cam basılı Rauvisio Crystal cam 

piyasasında bir devir açıyor.  

 

 Yenilik termoplastik basılının tüm olumlu 

özelliklerini kendi avantajlarıyla birleştirirken 

gerçek camdaki tüm dezavantajları kapatıyor.  

 

  Rauvisio Crystal ürünleri en yüksek kalite 

taleplerini karşılayan panelin ön yüzey üretimi 

için kullanılır.  

 UV lakı sayesinden cam basılı yüzey çizilmezdir 

ve her durumla baş edebilir. 

 Bitmiş Rauvisio Crystal ürünleri AMK ve TÜV 

testlerinden geçmiştir. 

 

 



Ürün Özellikleri 
           Cam Görünümlüdür 

 Rehau Crystal, daha hafif bir ürünle, daha dayanıklı malzemeyle 

camın pürüzsüz parlaklığını sunar.  

 İsteğe göre şekillendirilebilen, UV ışınlarına dayanıklı, kurulum 

sırasında uygun ahşap aletleriyle kesime, matkapla delik açmaya 

elverişli bir üründür.  

Çizilmeye ve Darbeye Dayanıklı 

 Darbeye ve çizilmeye karşı  azaltılmış hassasiyeti daha az 

kırılmaya ve hataya neden olur. 

 Kırılmaya gerçek camdan 10 kat daha fazla dayanıklıdır.  

 



Kullanım Alanları 

 Mutfak Dolapları 

 Banyo Dolapları 

 Yatak Odası 

 Çocuk Odası 

 Yemek Odası 

 İç Dekorasyon 

 Ofis Mobilyası 

 Gardrop 

 Duvar Panosu 

 

Teknik Özellikler 

    Boyut 

     18mm x 1300mm x 2800mm 

 

 Çizilmeye dayanıklı 

 Darbeye dayanıklı 

 Solmaya dayanıklı 

 Gerçek camdan %50 daha hafif  

 Gözeneksiz, hijyenik yüzey 

 UV ve sıcaklığa dayanıklı 

 İşlenebilir bir malzeme 

 Hafif ağırlık 

 Kimyasallara dayanıklı 

 Çevre dostu 

 Kolay temizlenebilir 

 

 

 



Renk Seçenekleri 

Bianco  - V2778 

Corniola - 1683L 

Magnolia - 73703 

Perla - V2892 

Sabbia - 1687L 

Fumo - 1686L 

Azzurro - 1685L 

Menta - 1684L 



Kenar Bantlama 

Rauvisio Crystal’e uygun 2 çeşit kenar bandı dizaynı vardır.  

Her iki dizaynda da cam panelde alışılmış bir görünüm elde 

etmek için Raukantex’in transparan özelliği kullanılır.  

Raukantex Color kenar bandı kullanılır ve cam görünümü 45 

derece radüsle oluşturulur.   

Tüm kenar bantları boşluksuz görünümlü kalitede üretilmiştir. 

 

Kesme ve Delme 
Parça kesimlerinde, kulp ya da bağlantı elemanı deliklerinde 

bile Rauvisio Crystal’de hiç zorluk yada tehlike yaşamadan, 

kırılma ya da döküntü oluşmadan kendi el aletlerinizi 

kullanabilirsiniz. 
 



Merkez 

Ceyhan Yolu Üzeri Mobilyacılar Sitesi 
68. Blok No:32 01310 Yüreğir  

Adana / Türkiye  

info@yildirimkardesler.com.tr  

Tel: +903223467186 Pbx 

Fax: +903223460475 

İstanbul Showroom 

İkitelli Keresteciler Sitesi 28. Blok No: 
30-32-34 Başakşehir İstanbul / 

Türkiye 

istanbul@yildirimkardesler.com.tr 

Tel: +902126705058 

Fax: +902126705058 

  

Fabrika 

Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi Cumhuriyet Bulvarı No:6 
01350 Sarıçam Adana / Türkiye 

osb@yildirimkardesler.com.tr  

Tel: +903223944233 Pbx 

Fax: +903223944237 
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