PROSTOR PRO ŽIVOT
RELAZZO. VAŠE PRAVÁ TERASA.

TERASOVÝ SYSTÉM RELAZZO
NEJMODERNĚJŠÍ ŘEŠENÍ TERASY
Pro venkovní terasy vyvinula ﬁrma REHAU ekologický materiál RAU-WOOD,
na bázi WPC.
Terra

Co je WPC?
Wood-Polymer-Composite = dřevo + plast => jedna hmota
Terasa RELAZZO se stane Vaším venkovním obývacím pokojem.
Ametista

Design a příjemný pocit
• spojení pozitivních vlastností 2 materiálů - vzhledu přírodního
dřeva a barevné stálosti termoplastu
• atraktivní barvy prken
• vysoce kvalitní povrchová úprava prken
• protiskluzová úprava funkční i za mokra
• žádné třísky - bezpečná chůze a bezpečný pohyb Vašich dětí

Nechte se přesvědčit řadou předností a pozitivních vlastností
terasového systému RELAZZO od společnosti REHAU.
Ambra

Dlouhá životnost a ekologie
• žádné trhliny materiálu, žádné třísky
• odolává mrazu i teplu v rozpětí od - 40°C do + 70°C
• dlouhá životnost s minimálními nároky na údržbu
• ekologicky šetrné řešení - použití pouze evropského dřeva
a recyklovatelných materiálů

Grano

Váš prodejce:

Montáž a údržba
• jednoduchá rychlá montáž a demontáž
• snadné vyjmutí a vrácení libovolného prkna
• nenapouští se oleji, nelakuje se
• jednoduché čištění pomocí zahradní hadice nebo tlakovou myčkou

Sasso

PROSTOR PRO ŽIVOT
RELAZZO. VAŠE PRAVÁ TERASA.

Zapomeňte na každoroční zdlouhavou aplikaci ochranných nátěrů
a broušení. Neplaťte více než musíte!

Ciottolo
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PROČ TERASU RELAZZO
High-tech materiál WPC na bázi PP (polypropylenu) od ﬁrmy REHAU
dlouhá životnost
• záruka 10 let na celý systém
• splňuje požadavky pro použití pro veřejná prostranství, mateřské školy
a domovy důchodců
• navrhněte si vlastní terasu - konﬁgurátor na www.relazzo.cz
Vám to umožní
•
•

Terra

Ametista

Vlastnosti terasového systému RELAZZO
vyvážený poměr plastu a dřeva
optimální velikost dřevěných částic
• homogenní rozložení dřevěných částic
• minimální náchylnost k bobtnání, nasákavosti a ke změně tvaru
• nepraská, netrhá se, nehnije, nepráchnivý, nezpuchří
• žádné viditelné upevňovací prvky
• prkna se nekroutí - vysoká torzní tuhost prkna díky příhradové konstrukci
• 2x vyšší povrchová tvrdost než exotické tvrdé dřevo a 5x než měkké dřevo
• vysoké přípustné bodové zatížení prkna - garantováno 330 kg
•

Rozsah standardního sortimentu

•

Ambra

•

Grano

Sasso

Špičková kvalita: vynikající materiálové vlastnosti systému RELAZZO potvrzují také
nezávislé externí instituce.

prkna RELAZZO o rozměrech: 4 m, 5 m, 6 m
šířka prkna 140 mm, tloušťka 30 mm
• celkem 6 standardních barev
• podkladové proﬁly RELAZZO 40 x 60 mm, 30 x 50 mm
• délka podkladových proﬁlů 4 m
• systém nerezových spon pro uchycení prken
• koncovky, ﬂexibilní lišta, ALU lišta pro ukončení prken
•
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