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Rexener paljujen historia alkoi yhden miehen unelmasta. Ajatustyötä, 
suunnittelua, osien tekoa ja erheitä. Näin syntyi ensimmäinen 
suomalaisista raaka-aineista käsin työstetty palju Rekijoen 
Sarininkulmalla. 

Paljuyrittäjän ajatuksena oli alunperin ansaita vain hieman lisätuloja. 
Yöunet jäivät kuitenkin vähiin, kun tilauksia virtasi sisään. Vuoden 2020 
kesäkuuhun mennessä paljuja oli jo myyty lähes 1400 kappaletta ympäri 
Suomea. Erinomaiselle tuotteelle löytyi kysyntää ja nyt paljujen takana 
onkin jo kansainvälinen huipputiimi.

Suomalaista käsityötä
Laadukas käsityönä valmistettu lasikuitupalju löysi paikkansa 
massavalmistettujen paljujen täyttämiltä markkinoilta. Tinkimätön laatu 
ja viimeistelyn tarkkuus puhui puolestaan. Jokainen valmistettu palju 
vakuutti aina lisää uusia asiakkaita kiihtyvällä tahdilla.

Markkinoiden laadukkaimmat paljut
Yhden miehen autotallipaja ja yli 300 paljua vuosittain meinasi nitistää 
sitkeimmänkin suomalaisen sisun. Oli tullut aika astua seuraava askel 
kohti maailman valloitusta. Yhden miehen pajasta kehkeytyi yhdessä Rex 
Nordicin kanssa lähes 30 hengen Pohjoismainen tiimi, joka nyt rakentaa 
markkinoiden laadukkaimpien paljujen tarinaa seuraaville sukupolville.

Inspiraatio pohjoisen luonnosta
Rexener paljujen värit ja materiaalivalinnat ovat saaneet innoituksensa 
pohjoisen luonnosta. Esimerkiksi altaiden värit tulevat talvisen 
unelmamaiseman rakentajasta – valkoisesta lumesta sekä pohjoisen 
mustasta graniittikivestä – Gabrosta.

KAIKKI ALKOI UNELMASTA
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REXENER Paljut - Tinkimätöntä laatua
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Altaan väri 
Gabro Black

Tunnelmallinen
puukamiina

Hiljainen Ei vaadi sähköä

REXENER  Silence   
Rexener Silence on Suomessa käsityönä valmistettu laadukas lasikuitupalju. 
Hiljaisessa paljussa pääset lähelle luontoa tunnelmallisen puukamiinan ansiosta. 
Rexener Silence palju on kauttaaltaan lämpöeristetty, joten voit käyttää sitä 
ympäri vuoden, kunhan vesi ei pääse jäätymään.

TEHOKAS PERINTEINEN PUUKAMIINA

Energiatehokas TK-35 puukamiina lämmittää paljun nopeasti - palju lämpenee 
jopa 15 astetta tunnissa!

Käytä ympäri 
vuoden
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REXENER   Silence - Nauti hiljaisuudesta
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REXENER  Aurora
Rexener Aurora lämpenee nopeasti ja vaivattomasti edistyksellisen Rexener 
PR-200 vedenlämmittimen ansiosta. Paina nappia ja palju lämpenee jopa 
kahdessa tunnissa! Jos käytät allaskemikaaleja, voit pitää vettä pitkään puhtaana. 

LAADUKAS PALJU EDISTYKSELLISELLÄ LÄMMITYSJÄRJESTELMÄLLÄ

Ei enää halkojen hakkaamista! Paina nappia ja lämmitin hoitaa loput. 
Lämmitysaika on huomattavasti lyhyempi kuin puilla lämmitettäessä. Lämpötila 
pysyy tasaisena - ei enää viilennyttä tai liian kuumaksi lämmennyttä paljua.

Helppo ja nopea 
lämmitys

Käytä ympäri 
vuoden

Altaan väri  
Arctic White

Puhtaana pysyvä 
vesi

Hiljainen
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REXENER   Aurora - Paljujen uusi aikakausi 

REXENER PR200
vedenlämmitin

Massasuodatin
ja kuitupallot

Kiertovesipumppu Led-valo

TEKNIIKKA
Lue lisää s. 16.
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REXENER  Polar
Rexener Polar on Suomessa käsityönä valmistettu laadukas puurunkoinen 
premium palju lasikuitualtaalla. Lämmitysaika on huomattavasti lyhyempi kuin 
puilla lämmitettäessä. Suodatin sekä allaskemikaalit pitävät huolen siitä, että 
vesi pysyy puhtaana pitkään. Porejärjestelmä tuo luksusta paljuun. Valitse altaan 
väriksi Gabro black tai Arctic White.

PALJU KAIKILLA HERKUILLA

Tästä paljusta löytyy kaikki. Termostaattiohjattava Rexener PR200 vedenlämmitin, 
kiertovesipumppu, massasuodatin, valot sekä porejärjestelmä 8 suuttimella.

Helppo ja nopea 
lämmitys

Käytä ympäri 
vuoden

Puhtaana pysyvä 
vesi

Valitse väri; 
Gabro Black tai 
Arctic White

Porejärjestelmä
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REXENER   Polar -  Luksuspalju poreilla

REXENER PR200
vedenlämmitin

Massasuodatin
ja kuitupallot

Kiertovesipumppu Led-valo Porejärjestelmä

TEKNIIKKA
Lue lisää s. 16.
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REXENER Silence REXENER Aurora / Polar

Vesitilavuus 1300-1500 litraa Henkilöitä 4-8 Altaan kuivapaino n. 200 kg

500 mm

600 mm

40
0 

m
m

TEKNISET TIEDOT & TUOTEYHTEENVETO

Puukamiinan paino n. 50 kg Irrotettavat sivuseinät Suojakotelon paino (sis. tekniikan) n. 100 kg 
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TEKNISET TIEDOT & TUOTEYHTEENVETO

LASIKUITUALLAS
Kestävä ja helppo pitää puhtaana. 

PUURUNKO JA -VERHOILU
Suomalaiselta sahalta

TK-35 PUUKAMIINA
Tehokas, perinteinen puukamiina

LÄMPÖERISTYS
Palju on kauttaaltaan lämpöeristetty

LASIKUITUALLAS
Kestävä ja helppo pitää puhtaana. 

PUURUNKO JA VERHOILU
Suomalaiselta sahalta

REXENER PR200 VEDENLÄMMITIN
Termostaattiohjattava lämmitys. Toimii mm. biodieselillä.

LÄMPÖERISTYS
Palju on kauttaaltaan lämpöeristetty

LÄMPÖERISTETTY SUOJAKOTELO
Sis. lämmitin, tankki, kiertovesipumppu ja massasuodatin

KIERTOVESIPUMPPU 

MASSASUODATIN 
Pitää veden puhtaana pitkään

LED-VALO

LASIKUITUALLAS
Kestävä ja helppo pitää puhtaana. 

PUURUNKO JA VERHOILU
Suomalaiselta sahalta

REXENER PR200 VEDENLÄMMITIN
Termostaattiohjattava lämmitys. Toimii mm. biodieselillä.

LÄMPÖERISTYS
Palju on kauttaaltaan lämpöeristetty

LÄMPÖERISTETTY SUOJAKOTELO
Sis. lämmitin, tankki, kiertovesipumppu ja massasuodatin

KIERTOVESIPUMPPU 

MASSASUODATIN 
Pitää veden puhtaana pitkään 
 
LED-VALO

POREJÄRJESTELMÄ

REXENER Aurora

Altaan väri 
Gabro Black

TunnelmallinenHiljainen Ei vaadi sähköä Helppo ja nopea 
lämmitys

Käytä ympäri 
vuoden

Gabro Black tai 
Arctic White

Altaan väri  
Arctic White

Helppo ja nopea 
lämmitys

Käytä ympäri 
vuoden

Poresarja Puhtaana
 pysyvä vesi

REXENER Silence REXENER Polar

Puhtaana 
 pysyvä vesi

Käytä ympäri 
vuoden

Hiljainen
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Lämpenee nappia 
painamalla. 

Käytä ympäri 
vuoden

Nopea lämmitys, 
palju lämpimäksi 2 

tunnissa

Ei näkyvää savua - käytä 
myös pientaloalueella

REXENER PR200 VEDENLÄMMITIN
Paina nappia, säädä lämpötila ja REXENER PR200 lämmittää paljusi tai uima-
altaasi hetkessä. Veden lämmitysaika on huomattavasti lyhyempi kuin puilla 
lämmitettäessä. Rexenerillä pidät veden lämpötilan tasaisena.

» Toimii biodieselillä, dieselillä tai polttoöljyllä.
» Pieni kulutus. Lämmön ylläpito helppoa ja edullista.
» Tarkka termostaattiohjaus 0-45 oC.
» Korvaa myös olemassa olevan puukamiinan.
» Nopea veden lämmitys.
» Ei näkyviä savuhaittoja, käytä myös pientaloalueella.
» Tehokas lämmitys, 20 kW.
» Sopii kaikkiin paljuihin ja suuriinkin uima-altaisiin.
» Hiljainen, vain max. 48 dB.

Palju lämpimäksi 
kahdessa tunnissa - 
nappia painamalla!

KULUTUSESIMERKKI

- Paljun vesimäärä 1500 L
- Lämmitysaika +7 asteesta 

+38 asteeseen n. 2 h
- Lämmityskustannus 

vain n. 4€

Pieni kulutus. 
Taloudellinen.

PR200 Basic
Sisältyy REXENER Aurora ja 
REXENER Polar paljuihin. 
Myydään myös erikseen - korvaa 
vanha puukamiinasi edistyksellisellä 
REXENER vedenlämmittimellä!

POLTTOAINETANKKI 
Tankki toimitetaan REXENER PR200 
vedenlämmittimen mukana.
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REXENER PR200 VEDENLÄMMITIN
Sis. lämmittimen, piipun ja tankin

PR200 BronzePR200 Basic PR200 Silver PR200 Gold
Sinulle, jolla on kiertovesipumppu 

ja asennustarvikkeet.
Sinulle, jolla on jo oma
kiertovesipumppu.

Täydellinen paketti puukamiinan 
korvaajaksi.

Täydellinen paketti puukamiinan 
korvaajaksi. Suodattimella.

REXENER PR200 VEDENLÄMMITIN
Sis. lämmittimen, piipun ja tankin

ASENNUSSARJA
Sis. kaiken tarvittavan asennusta varten*

REXENER PR200 VEDENLÄMMITIN
Sis. lämmittimen, piipun ja tankin

ASENNUSSARJA
Sis. kaiken tarvittavan asennusta varten*

KIERTOVESIPUMPPU
Lue lisää kiertovesipumpusta s. 16.

REXENER PR200 VEDENLÄMMITIN
Sis. lämmittimen, piipun ja tankin

ASENNUSSARJA
Sis. kaiken tarvittavan asennusta varten*

KIERTOVESIPUMPPU
Lue lisää kiertovesipumpusta s. 16.

MASSASUODATIN
Lue lisää massasuodattimesta s. 16.

SUODATINKUITUPALLOT

SUOSITUT REXENER PR200 TUOTEPAKETIT

» Rexener PR200 vedenlämmitin on niin tehokas, että se vaatii kiertovesipumpun veden kierrättämiseen. 
» Massasuodatinta ja allaskemikaaleja käyttämällä voit pitää paljusi veden puhtaana pitkään - jopa useita kuukausia!
» *Asennussarja sisältää 3 metriä vesiletkua, tarvittavan määrän (6-8 kpl) haponkestäviä letkuklemmareita sekä lähdöt (Valittavissa 38, 40, 50, tai 75mm)

Voit korvata minkä tahansa perinteisen paljun puukamiinna edistykselliselllä REXENER PR200 vedenlämmittimellä. Sopii suuriinkin uima-altaisiin.

Tämä paketti sopii 
erinomaisesti 
uima-altaisiin!
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REXENER ERISTEKANSI 
Eristekansi on tyylikäs ja helppo käsitellä. Eristekansi pitää paljusi tehokkaasti 
lämpöisenä ja puhtaana. Kannen väri on tummanharmaa. Päällinen on sään kestävää 
Marine Grade keinonahkaa. Koko 191 x 191 cm. Paksuus 9,5 cm. Mahdollisuus 
lukitsemiseen.

REXENER RAPPUSET 
Rappuset ovat tärkeä lisävaruste paljuusi. Ne antavat sinulle helpon ja turvallisen nousun 
paljun lämpöön. Rappuset ovat valmiiksi kasatut  ja ne on helppo asentaa paljun sivuun. 
Rappuset on tehty käsityönä Suomessa.

Klipsilukitus pitää 
kannen paikallaan

Tukevat ja
turvalliset

Huom! Sekä kansi että rappuset 
myydään paljuihin erikseen

LISÄVARUSTEET

LISÄÄ LUKSUSTA
Upeat tekstiilit täydentävät  paljunautinnon. 
Tutustu lisää www.rexener.fi.

Tutustu myös muihin paljujen 
lisävarusteisiimme osoitteessa
www.rexener.fi
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REXENER Paljut - Kotimaista tuotantoa
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MASSASUODATIN
Suodattimen avulla pidät paljusi veden puhtaana pitkään. Voit pitää samaa vettä paljussasi 
jopa useamman kuukauden ajan. Sisältää tarvittavan määrän suodatinkuitupalloja. 

Sisältyy REXENER Aurora ja REXENER Polar paljuihin.

KIERTOVESIPUMPPU
Rexener PR200 vedenlämmitin on niin tehokas, että se vaatii tehokkaan kiertovesipumpun 
vettä kierrättämään. Rexener kiertovesipumppu kierrättää vettä 6100 l/h. 

Sisältyy REXENER Aurora ja REXENER Polar paljuihin. 

POREJÄRJESTELMÄ
Tehokas ilmapumppu yhdessä kahdeksan poresuuttimen kanssa tarjoavat luksusta 
kylpykokemukseen. 

Sisältyy REXENER Polar paljuun.

PUUKAMIINA
Suomessa suunniteltu ainutlaatuinen TK-35 puukamiina on tehokas ja nykyaikainen 
paljunlämmitin. 55 cm pitkä polttopesä. 

Sisältyy REXENER Silence paljuun.

Pitää paljun veden 
puhtaana

Luksusta
paljuiluun

Lämmittää jopa 15 
astetta tunnissa

Tehokas ja 
laadukas

PALJUIHIN SISÄLTYVÄ TEKNIIKKA
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REXENER PALJUT VALMISTETAAN SUOMESSA
Suomessa suunniteltu sekä valmistettu palju rakennetaan paljutehtaallamme Askolan 
Monninkylässä. Myös lasikuituallas valmistetaan Suomessa. Puumateriaali tulee kotimaiselta 
höyläämöltä. Paljut pakataan suomalaisilla pakkausmateriaaleilla. Ostamalla Rexener paljun 
tuet suomalaista työtä! 

PALJUT TEHDÄÄN KESTÄMÄÄN
Myönnämme paljujen lasikuitualtaalle 10 vuoden takuun sekä muille osille 3 vuoden takuun. 
Voit lukea lisää takuuehdoista verkkosivuiltamme 
www.rexener.fi.

10V
TAKUU

RE
X NORDIC GROUP

REXNORDIC.COM

3V
TAKUU

RE
X NORDIC GROUP

REXNORDIC.COM
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1.   Ainutlaatuinen altaan muotoilu. Istut sitten isossa porukassa tai nautit paljun  
rauhasta yksinäsi, löydät aina nautinnollisen asennon. Istuin on ergonominen, 
selkänojan kulma on mukava istua ja jalkatilaa on riittävästi.

2.   Tinkimätön laatu - Suomalaista käsityötä.

3.   Nopea lämmitys - lämmin palju jopa kahdessa tunnissa. Termostattiohjauksen 
ansiosta ei enää liian kylmää tai kuumaksi lämmennyttä paljua.

(REXENER Aurora / REXENER Polar)

4.   Vesi pysyy puhtaana pitkään. Ei jatkuvaa veden vaihtamista. 

(REXENER Aurora / REXENER Polar)

5. Vahva ja tukeva puinen runko. Puumateriaali tulee suomalaiselta sahalta.

10 SYYTÄ VALITA REXENER PALJU
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6.   Altaan muotti on valmistettu vankalla kokemuksella. Materiaali 
on kestävää sekä helppohoitoista suomessa valmistettua lasikuitua. 
Allas on helppo tyhjentää. Myönnämme lasikuitualtaalle 10 vuoden 
takuun.

7.  Lämpöeristetty kauttaaltaan, suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin.

8.   Laadukkaat komponentit. Suunniteltu kestämään.

9.   Huoltopalvelu sekä varaosat saatavilla. Elinikäinen tuki.

10.  Edulliset käyttökustannukset.
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REXENER - Ainutlaatuinen altaan muotoilu
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OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN

SHOWROOM & PÄÄKONTTORI

Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola

MYYNTI JA ASIAKASPALVELU

040 180 11 11
info@rexnordic.com

HUOLTO JA TEKNINEN TUKI

0400 470 915
huolto@rexnordic.com

AUKIOLOAJAT

Arkisin klo 8.00 - 16.00
Vi betjänar er även på svenska
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