TƏMİZ SU

RAUTİTAN İLƏ BİR ÖMÜR

www.rehau.com

İnşaat
Maşınqayırma
İndustriya

TƏMİZ SU HƏR BİR EVİN GƏRƏYİDİR.

Suyun keyfiyyəti son bir neçə metrdə müəyyən olunur.

Ən mühüm qida maddəsi olan su sadəcə ləzzət və zovq
məsələsi deyil. Qidalanmada fərdi seçimlərimizdən asılı
olmadan su hər gün hər yeməkdə bizim sağlamlığımız üçün
əhəmiyyətli rol oynayır.
İstifadə suyunun Avropada ciddi nəzarətdə
saxlanan qida maddəsi olması təəccüblü deyil:
Şüşə qablardakı sulara qoyulan tələblərdən daha
yüksək tələblərə cavab verməlidir.
Əhalinin böyük bir hissəsi sağlamlıq məsələlərində
günü gündən artan maariflənmə nəticəsində saf
suyun nə qədər mühüm olduğunu dərk edir.
Bununla əlaqədar olaraq binaların su təchizatı
sistemlərində gigiyena məsələsi tikinti sahiblərinin
diqqət mərkəzindədir. Binanın daxilində yüksək su
keyfiyyətinin təmin edilməsi üçün içməli suyun
paylanmasının planlaşdırılmasında,
quraşdırılmasında və istismarında yüksək
standartlar əldə etmək lazımdır.

RAUTİTAN bu tələblərə tam cavab verən bir
sistemdir.

Müştərilərimiz bu sistemi seçməklə uzun illər ərzində
təmiz suyun evlərinə necə axmalı olduğuna da qərar
verirlər. Borular döşənərkən divar daxili ilə və yer altı
ilə aparıldığına görə görünmür. Buna görə də su
təchizatı sistemini seçərkən gələcəyi də nəzərdə
saxlamaq lazımdır. Bu isə o deməkdir ki, xətlərin
uzun ömürlü olmasında diqqət yetirmək, gələcəyin
gigiyenik standartları üçün zəmini bu gündən
hazırlamaq lazımdır.

Yaxın gələcəkdə gigiyena ilə bağlı qanunvericilik
daha ciddi forma alacaq. Bununla birlikdə problemli
yerli suyun keyfiyyəti məsələsində mümkün olan ən
aşağı korroziya hədəf götürülməlidir. Eyni zamanda
su təchizatı sisteminin hidrolizi ilə əlaqəli tələbat da
artmaqdadır.
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KEÇMƏ MUFTA BİRLƏŞDİRMƏ ÜSULU
Etibarlı, təhlükəsiz, məhsuldar, universal

Araqatsız, yəni etibarlı
RAUTİTAN sadəcə boru, fittinq və keçmə mufta ilə
tam sızmayan birləşmə yaradır. Uzun müddətli
istismardan sonra adətən zəif nöqtə kimi özünü
biruzə verən əlavə araqatlar və ya digər izolyasiya
materialları tamamilə lazımsızdır. Boru özü onların
əvəzinə izolyasiya materialı vəzifəsini yerinə yetirir.

Gözlə sadə yoxlama, tayı-bərabəri olamayan
etibarlılıq
Etibarlılıq ən önəmli məsələdir və buna görə də
boruların birləşmə nöqtələri tam sızmayan
vəziyyətdə olmalıdır.
RAUTİTAN-da bunu təmin edən keçmə mufta
sistemidir. Təzyiq sınağından əvvəl gözlə adi
yoxlama belə birləşmənin vəziyyətini öyrənməyə
kifayət edir.

Borunun ölçüsünün alınması
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Keçmə muftanın keçirilməsi

Borunun uc hissəsinin genişləndirilməsi

İSTƏNİLƏN TƏLƏBƏ CAVAB VERƏN MATERİAL
RAUTİTAN SİSTEMLİ OLARAQ MÜXTƏLİF ÇEŞİDLƏR TƏQDİM EDİR

İdeal axın sayəsində yüksək məhsuldarlıq
Ən xırda detalına qədər ölçülüb biçilmiş
məhsuldar bir sistemdir. İntellektual
genişləndirmə üsulu sayəsində RAUTİTAN
birləşmə nöqtəsində borunun diametrinin
daralmasını minimuma endirmiş və axının
demək olar ki, təsirə məruz qalmadan
davam etməsi təmin olunmuşdur

Çox profilli və universal
Geniş istifadə çeşidliliyi sayəsində
RAUTİTAN içməli su və isitmə sistemləri
üçün universal bir sistemdir. Bütün
komplektləşdirici hissələri bir birinə tam
uyğun gəlir. Təkcə istifadə zamanı etibarlılıq
və təhlükəsizlik məsələləri deyil, həm də
montajı xeyli asanlaşdıran intellektual
texniki üslub da diqqətəlayiqdir.

Fittinqin keçirilməsi

Sıxışdırma başlığının yerləşdirilməsi

Keçmə mufta ilə fittinqin preslənməsi
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DAXİLİ DƏYƏRLƏR MÜƏYYƏN EDİCİDİR.
GİZLİ KEYFİYYƏT GƏLƏCƏYİN ETİBARLILIĞINI TƏMİN EDİR
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Keyfiyyət təkcə şüar olaraq qalmamalıdır, əksinə, bütün
çətinliklərin öhdəsindən gələrək yüksək tələblərə cavab verməlidir.
Əsas etibarilə sistem divar daxilində və ya torpaq altında qaldığı
üçün ən yüksək istismar göstəriciləri və daimi təhlükəsizlik əsas
meyar sayılır. RAUTİTAN bənzərsiz istismar xüsusiyyəti ilə bütün
keyfiyyət standartlarına cavab verir və bunu uzun illər ərzində
dəfələrlə sübuta yetirmişdir.

Yüksək keyfiyyət müəyyən edicidir
Göstəriciləri və istismarda təhlükəsizlik içməli su
və isitmə sistemlərinin montajında əsas rol
oynayır. Bu sahədə heç kəs bir an belə
səhlənkarlıq etməməlidir.
Təcrübəli mühəndis xidməti, bazarda əldə
edilməsi mümkün ola bilən ən yüksək keyfiyyətli
materialların qaydasında istifadə edilməsi uzun
ömürlülük və etibarlılıq üçün zəmin hazırlayır.
Ciddi rəqabət şəraitində həll edici üstünlük
budur. İstifadə edənlər üçün digər bir üstünlük
sistemin divar daxili ilə çəkilməsi və problemsiz
uzun illər işləyəcəyinə əminlikdir.

Keyfiyyət REHAU-da ən əsas şərtdir
REHAU araşdırma, inkişaf və istehsalda ən yüksək
mühəndislik təcrübəsilə öz sektorunda meyar təyin
edir.
Uzun illərin təcrübəsi, diqqət çəkən novatorluq
gücü və RAUTİTAN-ın durmadan inkişaf etməsi,
texnologiyada liderlik etməsi buna sübutdur. Bütün
bunlara keyfiyyətə qüsursuz nəzarət dəstək verir.

Çoxsaylı nəzarət və istifadə sınaqları RAUTİTAN
sisteminin yüksək keyfiyyətinə zəmanət verir.
REHAU fittinqlərin istilik və mexaniki yüklənmə
gücünü və boruların daxili təzyiqə müqavimətini
əhatəli və uzun sürən sınaqlar nəticəsində
müəyyən edir. Beləcə etibarlılıq və məhsuldarlıq
çətin istismar şəraitində belə saxlanmış olur.

Uğurlu və universal bir sistem
RAUTİTAN bir birinə tam uyğun gələn müxtəlif
komponentlərdən əmələ gələn variantlar təqdim edir.
İstənilən istifadə şərtlərinə cavab verən, ən yüksək
göstəricilərə malik xammaldan istehsal olunur.
Yenilikçi REHAU texnoloqları təkcə arzu olunan
etibarlılıq və uzun istismar müddəti deyil, həm də
rahatlıq və qənaət təklif edir.

Birinci dərəcəli marka keyfiyyəti
RAUTİTAN – milyon dəfələrlə təsdiq olunmuşdur.
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BİZ KEYFİYYƏTİ SÜBUT EDİRİK
Çətin istifadə üçün sınaqdan keçirilmişdir.

REHAU bütün məhsullarının istənilən yöndə (xüsusilə də davamlılıq və istifadə müddəti
baxımından) yüksək keyfiyyət şərtlərinə cavab verməsi üçün əlindən gələni edir. Buna
görə də bütün RAUTİTAN komponentləri həmişə ən çətin material sınaqlarından keçirilir.
Məsələn, bütün RAUTİTAN PX komponentləri lazer sistemi ilə ölçülür.
REHAU polimer materialların çox yönlü sınaq proseslərində müxtəlif müqavimət testləri
sahəsində 50 ildən çox təcrübəyə sahibdir. REHAU məhsulları həm REHAU şirkətinin şəxsi
sınaq laboratoriyalarında, həm də tanınmış müstəqil institutlarda qüvvədə olan
standartlar və təlimatlar çərçivəsində sınaqdan keçirilir.

Zərbə sınaq cihazı RAUTİTAN
PE – Xa borularının güclü
mexaniki zərbələrə nə qədər
davam gətirdiyinin əyani
sübutudur: Borular 30°C
istilikdə belə bu çətin davamlılıq
testindən qırılma və sızdırma
olmadan keçir.

Uzun illər boyu etibarlılıq
Ev təchizat sistemində 50 il və daha çox
istifadə müddəti nəzərdə tutulur. Buna
zəmanət verə bilmək üçün RAUTİTAN
boruları uzun müddətli sınaqlardan keçə
bilməlidir. Həmin sınaqlarda temperatur

8

dəyişmələri, təzyiq və mexaniki yüklənmələr
uzun müddət ərzində simulyasiya
edilir.Bunun ardınca aparılan bir tədqiqat
bunu göstərmişdir: REHAU boruları uzun illər
boyunca həddən artıq yüklənmələr də
etibarlı şəkildə davam gətirə bilmişdir.

Təzyiq altındakı borular
Yarılma təzyiqi testi REHAU borularını daim
artan təzyiq altında sıxır və onların yüksək
səviyyədə sağlamlığını göstərir: RAUTİTAN
flex borularını partlada bilmək üçün otaq
temperaturunda icazə verilən istismar
təzyiqindən təxminən yeddi dəfə artıq
təzyiq altında sıxılması tələb olunur.
RAUTİTAN stabil borularında isə bu rəqəm
daha böyükdür.
®

®

Tanınmış beynəlxalq yoxlama və
nəzarət qurumları RAUTİTAN-ın
keyfiyyətini müstəqil raportları
ilə ardıcıl olaraq bəyan edirlər.

®

®

®

®

®
®

Çəkmə gərginliyi altında özünü ən yaxşı
şəkildə təsdiq edir
Dartma mexanizmi boruları müvafiq
şərtlər daxilində qopma baş verənə qədər
dartır. Bu zaman aşağıdakı nəticələr alınır:
Çarpaz bağlanmış polietilen REHAU
borularının genəlmə qabiliyyəti metal və
digər boru materiallarından yüksəkdir.
Keçmə mufta ilə birləşdirmə üsulu da
dartma sınağından uğurla keçir. Boru
böyük təzyiq altında belə birləşdiyi yerdən
qopmur.
®

®

RAUTİTAN PX genəlmə testi
RAUTİTAN boruları ilə yanaşı birləşdirici
detal sayılan keçmə muftalar və fittinqlər
də çətin davamlılıq testlərindən keçir.
Həmin sınaqlarda yüksək etibarlılıq və
keyfiyyət nümayiş etdirən təkcə metal
materiallar deyil. Yeni RAUTİTAN PX
polimer muftalar və fittinqlər də bu
testlərdən uğurla keçir. RAUTİTAN PX
keçmə muftalarının genəlmə testi bunun
bir nümunəsidir: İnyeksiya ilə istehsalda
uzun illərdən bəri təcrübə və düzgün
material seçimi polimer keçmə muftanın
genəlmə testində sübut olunur. -10°C
temperaturda keçmə mufta presləmə
zamanı yaranan genəlmədən daha çox
genəlir.
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®

®

AŞINMAYA DAVAMLI

İSTƏNİLƏN İSTİFADƏ SUYUNUN
KEYFİYYƏTİ ÜÇÜN
RAUTITAN.

İSTİLİK SİSTEMİ

BÜTÜN MONTAJ VƏZİYYƏTLƏRİ ÜÇÜN ÇOX İSTİQAMƏTLİ HƏLL YOLU

İstiliyin daha yaxşı yayılması üçün

Ehtiyaca görə radiator birləşdirilməsi

İstiliyin daha yaxşı yayıla bilməsi üçün
RAUTİTAN ilə istilik mənbədən radiatora
qədər etibarlı şəkildə paylanır. Bazarda
istifadə olunan bütün radiator növlərində
komplekt birləşdirmə imkanı var.
Sistem REHAU komponentləri və keçmə
mufta üsulu sayəsində etibarlıdır.

Radiator birləşməsi istər yerdən olsun, istər
divardan, istərsə də süpürgəlikdən ... REHAU
həmişə münasib həll yolu təklif edir.

Yerdən
Paslanmayan polad detalların gözəl forması
və birləşdirmə hissələrinin istəyə uyğun
olaraq rənglənə bilməsi mühitə ideal
uyğunluğu təmin edir.

Divardan
Birləşmələr divarin içində gizlənir və başdan
başa təmiz səth təmin olunur.

Süpürgəlikdən
Ağcaqayın, ala qovaq və ağ dizaynla ideal
yeniləmə təklifi. Süpürgəlik sistemləri
RAUSOLO və RAUDUO bir birinə ideal şəkildə
uyğun gələn kanal və əlavə hissələri ilə
diqqəti cəlb edir.
İstilik və elektrik bölmələrinin bir birindən
ayrılması nəticəsində RAUDUO istilik və
elektrik xətlərinin eyni vaxtda çəkilməsinə
imkan yaranır.
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Kiçik xarici diametrləri sayəsində
bürünc və keçmə muftalar
süpürgəlikdə də istifadə olunur.
Onları fittinqlərlə birlikdə dəst
şəklində tapmaq olar.

MÜKƏMMƏLLİK ARTIQ ÇOX ASANDIR
RAUTOOL PROFESSİONAL KOMPLEKT ÇANTASI

RAUTİTAN detallarının uzun müddətli, sızdırmaz
və rahat şəkildə bağlana bilməsini üçün REHAU
ən münasib alətlər çantasını təqdim edir.
Universal RAUTOOL montaj çantası xüsusi olaraq
REHAU keçmə muftalı birləşmə texnologiyasına
uyğun olaraq hazırlanmışdır. Kompakt layihə
sayəsində çətin tikinti şəraitində də istifadəsi çox
rahatdır. Qulluğa ehtiyac olmadığından texnoloji
məsrəfləri azaldır və yüksək keyfiyyət üçün əlavə
etibarlılıq yaradır.

Müxtəlif təsir edici vasitələr və modula uyğun
genəltmə dəsti ilə RAUTİTAN-ın istənilən şəraitdə
tətbiqi üçün münasib alətlər seçə bilərsiniz.
RAUTOOL montaj alətlərinə aksessuarlar da əlavə
olunur. Tək və cütlü sıxma başlıqlarından
RAUTİTAN stabil boruları üçün daxili bükmə
yayları ilə genəltmə başlıqlarına və boru
qayçılarına qədər.
Digər professional REHAU
montaj dəstləri barədə əlavə
məlumat almaq üçün:
www.rehau.com

RAUTOOL A-light2 – Gələcəyin batareya hidrolizi
- Batareya əsaslı hidroliz alışqanla kabelsiz montaj
aləti.
- 1 batareya doldurmaqla 180-dən çox birləşdirmə
- Müxtəlif sistemlər üçün yüngül çəkili xüsusi
erqonomika və L forması
- 16mm ilə 40 mm arasında bütün montaj
vəziyyətləri üçün.
Yeni 16 mm ilə 20 mm üçün
kompakt RAUTOOL M-light

RAUTOOL H2 – Elektriksiz hidroliz
- Yeni nəsil hidroliz dəst çantası
- Elektriksiz montaj vəziyyətləri üçün əl/ ayaq nasosu
ilə işə salma
- Qoşa bilərzik istifadə etməklə iki fərqli ölçülü borunu
birləşdirmə
- Çətin vəziyyətlərdə istifadə edə bilmək erqo-dirsək
- 16mm ilə 40 mm arasında bütün montaj vəziyyətləri
üçün

RAUTOOL M1 – Manual başlanğıc modeli.
- Sağlam manual alət
- Qoşa bilərzik istifadə etməklə iki fərqli ölçülü borunu
birləşdirmə
- 16mm ilə 40 mm arasında bütün montaj vəziyyətləri
üçün
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Orijinal və özünü təsdiq etmiş: Keçmə mufta birləşmə üsulu. RAUTİTAN boru, fittinq və keçmə
mufta ilə tam sızma verməyən birləşmə yaradır. Uzun müddətli istismardan sonra adətən zəif
nöqtə kimi özünü biruzə verən əlavə araqatlara və ya digər izolyasiya materiallarına tamamilə
ehtiyac qalmır. Boru özü onların əvəzinə izolyasiya materialı vəzifəsini yerinə yetirir. Təzyiq
sınağından əvvəl gözlə adi yoxlama belə birləşmənin vəziyyətini öyrənməyə kifayət edir.
RAUTİTAN SX – Paslanmayan poladda yeni keyfiyyət
RAUTİTAN SX dişli fittinqləri bürüncdən düzəldilmiş dişli fittinqlər üçün birinci dərəcəli detaldır.
Genişləndirilmiş məhsula çeşidi sayəsində tipik sistem şəkli bütöv bir tam şəkli əldə edir.
Paslanmayan poladdan xarici sistemlərin istifadə olunmasında isə SX fittinqləri çox münasibdir.

RAUTİTAN MX – özünü təsdiq etmiş bürüc həll yolu
Bürüncdən hazırlanmış RAUTİTAN dişli fittinqləri çox geniş profillərdə istifadə olunur və on
illərlə özünü təsdiq etməkdə davam edir. Sinkin təsirinə davamlı xüsusi bürünc komponentlər
binalardakı su təchizatı və istilik sistemlərində istifadə olunur. Qaz təchizatı və püskürtmə
sistemlərində də xüsusi bürünc komponentlər var.
RAUTİTAN PX – Polimer birləşmə
On illər ərzində özünü təsdiq etmiş keçmə muftalı birləşmə sisteminin polimer kəmər gələcəyin
yüksək göstəriciyə malik maddələri olan PVDF (keçmə mufta) və PPSU (fittinq) istifadə olunur.
Son dərəcə sağlam və uzun ömürlü sistem 10°C-yə qədər temperaturda belə montajı
asanlaşdırır. Polimer fittinqlərin tərkibində ağır metal yoxdur və ən yüksək gigyena tələblərinə
belə cavab verir. İstifadə sahələri: Su təchizatı / istilik sistemləri.

İSTƏNİLƏN TƏLƏB ÜÇÜN DOĞRU MATERİAL

RAUTİTAN SİSTEMLİ ŞƏKİLDƏ MÜXTƏLİF ÇEŞİDLƏR TƏQDİM EDİR.

Hər bir sistem özünəməxsus bir xarakterə və tələblərə
malikdir. Əhatəli və son dərəcə elastik sistem kimi
RAUTİTAN fərdi həll üçün sizin istədiyiniz elastikliyi
təmin edir. Elastik və ya bükülməyən boru: intellektual
boru strukturu və sistemin görünən hissələrində
gizlədilməsinə ehtiyac olmayan uzun ömürlü, etibarlı və
korroziyaya davamlı keyfiyyətə etibar edə bilərsiniz.

Yüksək tələblərə cavab verən xammal.
REHAU RAUTİTAN borularında PE –
Xa istifadə olunur. Bu, qısaltma,
yüksək temperatur və yüksək
təzyiqdə peroksid yardımı ilə çarpaz
bağlı polietilen mənasına gəlir.
Burada materialın molekulları üç
oxlu bir şəbəkə şəklində bağlanır.
Qalın divarlı borularda da qalınlıq
bərabər şəkildə paylanmışdır.

RAUTİTAN stabil – Metal boruya alternativ

RAUTİTAN flex – Elastik sistemlər üçün
universal boru

RAUTİTAN his – Su təchizatı sistemi

- Metal – plastik kompozit boru –
alüminium təbəqə və polietilen xarici
örtüklü özünü daşıyan və təzyiqə davamlı
peroksidsiz çarpaz bağlı polietilen (PE-Xa)
- Metal və plastik boruların üstünlüyünü
özündə birləşdirir.
- Mükəmməl müqavimət
- Yüksək etibarlılıq rezervi
- İzolyasiyalı borular sayəsində münasib
xərclə çəkilə bilər.
- 16-40 mm diametrdə

- Peroksid çarpaz bağlı polietilendən
(PE-Xa) və oksigen baryerindən əmələ
gələn struktur
- Ən aşağı temperaturlarda belə
mükəmməl elastiklik
- Yüksək etibarlılıq rezervi
- Boru uzunluğu boyunca azaldılmış səs
ötürməsi
- İzolyasiyalı borular sayəsində münasib
xərclə çəkilə bilər.
- 16-63 mm diametrdə

- Peroksid çarpaz bağlı polietilendən
(PE-Xa) və oksigen baryerindən
əmələ gələn struktur
- Su təchizatı sistemləri üçün
münasib
- Ən aşağı temperaturlarda belə
mükəmməl elastiklik
- 16-63 mm diametrdə
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GÖZƏL İŞ

İSTƏNİLƏN NÖV İSTİFADƏ SUYUNUN
KEYFİYYƏTİ
RAUTITAN.

BU SİSTEM BÜTÜN DÜNYAYA KİFAYƏT EDƏ BİLƏR.

RAUTİTAN TƏMİZ SU SİSTEMİ KİMİ 50-dən ÇOX ÖLKƏDƏ İSTİFADƏ OLUNUR.

RAUTİTAN-ın yüksək keyfiyyəti təkcə Almaniyada irəlidə deyil. Bizim
barəmizdə qısa məlumatı bu səhifələrdən öyrənə bilərsiniz. Layihənizin
şərtlərinə uyğun nümunələr tələb etməniz halında REHAU mütəxəssisləri
sizin xidmətinizdə olacaq.
1

1 Port Baku Residences
2 Ganjlik Mall Shopping Center
3 Restaurant Atelye 61
4 Izmir Plaza Baku
5 Port Baku Tower
6 Sheraton Hotel Ismayilli

2

3

4

5

6

REHAU həmişə daha çox şey təqdim edir.
İnnovasyon təchizat sistemlərinin çeşidləri ilə tanış olun.

Sanitar qovşaqları və istilik texnologiyası sahəsində istənilən məsələdə sizə
güclü ortaq ola bilərik. Polimer əsaslı variantlarda proqram çeşidlərimizin
misli – bərabəri yoxdur. Düzəltdiyimiz hər şeyi sistemli şəkildə yerinə
yetiririk. Ekologiya və iqtisadiyyat, layihə və məhsuldarlıq, təhlükəsizlik və
rahatlıq, keyfiyyət və servis elementlərinin daxil olduğu intellektual
variantlar təqdim edirik.
Bizə etibar edin! REHAU şərikləriniz aşağıdakı sənədləri sizə təqdim edir.
RAUTİTAN çeşidləri sərhəd
tanımır.

RAUPİANO PLUS Premium səs
izolyasiyası

Bir birinə tam uyğunlaşdırılmış
komponentlərdən əmələ
gələn son dərəcə geniş
çeşidləri ilə RAUTİTAN təmiz
su, qaz və istilik sistemlərində,
fəvvarə sistemlərində ən
münasib variantdır.

RAUPİANO PLUS ilə sabahın
ehtiyaclarını bu gündən ödəyə
bilərsiniz. Kompleks boru,
hissə və aksessuar proqramı
daim sistemli nəzarət
altındadır. Sərfəli, yanğından
mühafizə variantları və yüksək
səs izolyasiyası 100% planlam
əminliyi təmin edir.

Davam etdirilməsi mümkün
olan su idarə etməsi

Ev üçün hər yerdə isitmə

Polimer REHAU sistemləri
mənbədən çıxışa və tullantı
sularını çəkilib aparılmasına
qədər bütöv bir sistem
yaratmışdır. Bu sistem ilkin
təmizləmə məqsədli modern
yağış susyu idarə etmə
sistemləri ilə tamamlanır.

Evin döşməsinin qızdırılması ilə sizə
yığcam və sürətli planlama
servisinə malik olan, bu sahə üçün
xüsusi olaraq layihələşdirilmiş bir
sistem təqdim edirik. Opsional
olaraq bir mərtəbəli və iki
mərtəbəli evlərdə, bina tikintisində
illər boyu əldə olunmuş bu
təcrübədən və özünü sübut etmiş
“Made in Germany” keyfiyyətindən
faydalana bilərsiniz.

Bu sənədin müəllif hüquqları qorunur. Müəllif haqları ilə bağlı bütün hüquqlar, xüsusilə başqa dillərə
tərcümə, təkrar nəşr, şəkillərdən istifadə olunması, nəşr olunması, fotosurət və ya oxşar yollarla
çoxaldılması və məlumat tənzimləmə sistemlərinə daxil edilməsi kimi digər hüquqlar da qorunur.

REHAU POLİMERİ KİMYA SAN. A.Ş.

www.rehau.com
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