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AS MELHORES
PORTAS E
JANELAS 
DO MUNDO!



Suas janelas fabricadas
com perfis da REHAU

não só economizam
energia, mas também

são fáceis de limpar 
e conservar.

Limpeza correta 

Não utilize produtos de limpeza
ou de polir agressivos ou que
contenham solventes 

Por favor, não retire a folha de
proteção até que a montagem da
nova janela seja finalizada. Remova o
pó e a sujeira causada pela chuva com
detergente líquido neutro e uma
flanela macia e limpa.

Não utilize objetos rígidos
como, por exemplo: espátulas,
escovas metálicas, esponjas
ásperas

Utilize o limpador da REHAU para melhor
conservar suas janelas. Não contém solventes
e não é agressivo para a superfície, além de
possuir pH neutro e efeito antibacteriano.



No período de maior calor, evite deixar as
janelas permanentemente fechadas. Para a
renovação do ar, é aconselhável que se abram
todas as janelas e portas ao mesmo tempo.
Dois a quatro minutos são suficientes para
uma renovação completa do ar no seu imóvel.



Para uma maior conservação
É recomendável que as partes móveis da ferragem sejam
lubrificadas ao menos uma vez por ano. Assim, você poderá
abrir e fechar as janelas sem esforço. Limpe as juntas com
água e para lubrificá-las use graxa ou vaselina neutra.

VENTILAR ADEQUADAMENTE 
As portas e janelas REHAU possuem alto poder de vedação, mas
lembre-se que a ventilação correta do ambiente é muito
importante para: 
 

Controlar a umidade e a temperatura do ar no ambiente.

Evitar o acúmulo de água de condensação 
e mofo nos ambientes.

Que o ar na casa ou edifício 
seja saudável, criando um 
clima de conforto.



BONITA E FÁCIL
DE LIMPAR

As Esquadrias REHAU são
funcionais até na hora da limpeza:

sua revolucionária fórmula HDF
(High Definition Finishing), que
deixa as superfícies mais lisas e

menos aderentes à sujeira e
mantém as janelas brilhantes como

novas. Além disso, permanecem
limpas por mais tempo e sua

limpeza é mais fácil.

Superfície de uma
esquadria convencional

Superfície de uma 
esquadria REHAU

Uma superfície com imperfeições permite
que a sujidade se acumule facilmente nas
cavidades, dificultando a sua limpeza.

A tecnologia HDF permite obter superfícies
muito mais lisas, dificultando a aderência da
sujidade.



COMO REALIZAR A 
MANUTENÇÃO DA JANELA?

A poeira e as marcas
deixadas pela nuvem

podem ser removidas com
um pano úmido e um

detergente neutro.

COMO ELIMINAR SUJEIRAS MAIS
FORTES? 
A contaminação atmosférica (como óxidos,
pó industriais ou fuligem de motores a
diesel) devidos às instalações industriais
próximas, rodovias, etc, resultam em
acúmulo de sujeira que, caso não seja
removida, pode provocar a aparição de
manchas. Para remover tais manchas ou
evitar que elas apareçam, é aconselhável
limpar as janelas de forma periódica com o
produto de limpeza da REHAU.



Como realizar 
a manutenção do vidro? 

Para limpar os vidros, utilize uma
flanela umedecida com água quente.



VOCÊ SABIA?
O vapor se forma também dentro de casa.

RESPIRAÇÃO: 
1-2 litros por pessoa

COZINHAR: 
1-2 litros por dia

SECADORA: 
1.5-2.5 litros por dia

PLANTAS: 
0.5-2 litros por dia

SECADORA: 
0.5-1.5 litros por dia

 Aumento da umidade do ar no interior;
 Exposição das paredes à umidade;
 Possibilidade de danos no imóvel;
 Formação de mofo.

Quais as consequências de
uma ventilação insuficiente? 

Em uma residência habitada por 4 pessoas, são produzidos 
a cada dia, cerca de 10 litros de vapor d’água.



VENTILAÇÃO ADEQUADA
VENTILAÇÃO CONSTANTE:
Para conseguir esse tipo de ventilação, basta abrir a janela, de modo a garantir um fluxo de ar
limitado, mas contínuo.
 

Para controlar a temperatura e umidade de ar no interior
Para substituir o ar velho por ar fresco
Para evitar a formação de condensação e mofo
Para desfrutar de um clima sadio e de bem-estar na casa ou edifício

PORQUE É TÃO IMPORTANTE VENTILAR DE FORMA PERIÓDICA?
 

Ventilação restrita

Ventilação abrindo portas e janelas

VENTILAÇÃO ABRINDO PORTAS E JANELAS: 
Se forem abertas ao mesmo tempo todas as portas e janelas, é possível criar uma corrente que
permite o fluxo de ar entre 2-4 minutos. Todavia, este tempo não é suficiente para esfriar elementos
de construção. Uma ventilação adequada resulta consideravelmente na redução do consumo de
energia do ar condicionado.



USO CORRETO

TENHA CUIDADO PARA NÃO PRENDER OS DEDOS 
É frequente prender os dedos entre a folha e o batente. Também existe
o risco de lesões provocadas pelo fechamento brusco das janelas que
estão abertas por rajadas de vento. Portanto, é aconselhável fechar as
janelas na ocorrência de ventania.

EVITANDO ACIDENTES COM CRIANÇAS 
Nas casas com crianças pequenas, manter as janelas sempre fechadas
quando não existir um adulto por perto.

NÃO COLOCAR PESO 
Não utilizar a folha da janela para pendurar roupa nem como base de
apoio.

Indicações para o manuseio da janela



O QUE FAZER EM CASO DE USO INCORRETO DA
JANELA OSCILO BATENTE?

Se a maçaneta estiver em posição de abertura
inclinada quando a janela estiver aberta a folha se abre
também pela parte inferior.

ABERTURA 
OSCILO BATENTE



AS MELHORES
PORTAS E
JANELAS 
DO MUNDO!



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. 


