Zestawienie wszystkich
zalet RELAZZO:
- Nieblaknące kolory
- Przypomina w dotyku
naturalne drewno
- Bez drzazg i łatwe w pielęgnacji
- Najwyższe właściwości
antypoślizgowe
- Szybki montaż
- Nigdy więcej szlifowania,
malowania, bejcowania
- Trwałość rodzimego drewna

*
* Wspólnie z VHI jesteśmy zaangażowani w trwałe budownictwo za pośrednictwem EPD w zakresie podłóg tarasowych z WPC i elementów fasadowych
z WPC przy IBU.

RELAZZO – przekonuje w każdym szczególe.

MOJE WYMAGANIA. MOJE RELAZZO.
Systemy tarasowe dla wymagających
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RELAZZO PURO

RELAZZO FINELLO & NATURO

RELAZZO CORO & CALMO

Moja elegancja. Moja ponadczasowość.

Mój design. Moja kreatywność.

Moje wymagania. Moja trwałość.

Osiem naturalnych kolorów zapewni Ci największą swobodę projektowania.

Powierzchnia przypominająca naturalne drewno –
wyróżniona nagrodą Red Dot Award.

Ciesz się całkowitą swobodą projektowania.
RELAZZO sprosta największym wyzwaniom.

Wzornictwo powierzchni

Wzornictwo powierzchni

Wzornictwo powierzchni

PURO
Powierzchnia: szczotkowana
i ząbkowana; kolor: Terra

RIVA
Powierzchnia: szczotkowana i ryflowana;
kolor: Terra

Kolory

FINELLO
Powierzchnia:
szczotkowana;
kolor: Terra

NATURO
Powierzchnia:
szczotkowana i struktura
drewna; kolor: Terra

RIVA
Powierzchnia:
szczotkowana i ryflowana;
kolor: Terra

Ambra

Ametista

Sasso

Terra

RIVA
Powierzchnia: szczotkowana i ryflowana;
kolor: Brosso

CALMO
Powierzchnia: delikatnie
szczotkowana;
kolor: Brosso

Kolory

Kolory

Terra

CORO
Powierzchnia: szczotkowana i struktura drewna;
kolor: Brosso

Tasso

Pino

Sasso**

Fumo*

Brosso

Grisso

Cremello

Morello

* Kolor FUMO dostępny tylko w strukturze FINELLO.
**Uwaga: Odcień Sasso jest dostępny tylko dla powierzchni NATURO.
Ciottolo

Grano

Fumo

Crema (na zypytanie)

Klasycznie, subtelnie i elegancko: Ząbkowana powierzchnia RELAZZO puro
idealnie sprawdza się na dużych powierzchniach. Ponadczasowa linia desek
RELAZZO puro to klasyka wzornictwa. Subtelnie i elegancko prezentuje się
na Twoim tarasie idealnie wpasowując się w jego otoczenie. Możesz wybrać
między lekką deską komorową, a deską pełną, która idealnie nadaje się do
wykończenia schodów i krawędzi tarasów. Ponadto masz do wyboru dwie
szerokości desek (140 mm/194 mm) oraz dwa wykończenia powierzchni.
Dzięki temu stworzysz swój idealny taras.
Deski komorowe

Deski pełne
30 mm

30 mm

Długość:
4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

Deski komorowe

Deski pełne.

140 mm
Długość:
6000 mm

169 mm

Długość:
4000 mm
6000 mm

23 mm

194 mm

RELAZZO coro & calmo: trwały rdzeń deski i odporna powierzchnia.
Masywny rdzeń desek coro & calmo z przyjaznego dla środowiska materiału
upcyklingowego chroniony jest przez wysokiej jakości warstwę wierzchnią,
czyniąc tę deskę jedną z najbardziej żywotnych w kolekcji. Powierzchnia
deski RELAZZO coro & calmo jest obrabiana za pomocą specjalnego typu
szczotki i w ten sposób uzyskuje swój szczególny design. RELAZZO
coro & calmo na Twoim tarasie gwarantuje dobry nastrój.

23 mm

140 mm

RELAZZO naturo wygląda jak drewno, w dotyku jest jak drewno, można je
obrabiać jak drewno – jest jednak znacznie łatwiejsze w pielęgnacji.
Jury renomowanej nagrody Red Dot Award także wybrało RELAZZO. Dzięki
swej powierzchni przypominającej naturalne drewno, zapewniającej długą
żywotność, RELAZZO naturo otrzymało nagrodę Product Design 2015
w nowo wprowadzonej kategorii „Materiały i powierzchnie“. Uwolnij swą
kreatywność: masz wybór między trzema powierzchniami i czterema
kolorami. Niezależnie od tego, czy ze strukturą drewna, szczotkowana czy
ryflowana – deska RELAZZO finello & naturo nada Twojemu tarasowi
niecodzienny styl.

140 mm

Długość:
4000 mm
6000 mm

