RELAZZO SCREEN
TROCHĘ PRYWATNOŚCI

PROFIL ROMBOWY

PROSTY SPOSÓB NA WYRAZISTĄ ARANŻACJĘ

Ekrany separujące w dwóch wariantach kolorystycznych chronią
przed spojrzeniami ciekawskich, wnosząc jednocześnie do ogrodu
lekkość, nowoczesność i elegancję. Żaluzjowa konstrukcja zapewnia
możliwość wydzielenia sfery prywatnej bez ryzyka efektu przytłoczenia. Doskonałym wykończeniem ekranów separujących jest elegancka aluminiowa rama. Nie trzeba ich malować, olejować ani szlifować.
Zabrudzenia dają się łatwo usunąć ciepłą wodą.

Czy będzie to element płotu, sposób na osłonę przed wzrokiem
ciekawskich lub promieniami słońca czy może element do budowy
wiaty na samochód lub domku na narzędzia - profil rombowy REHAU
sprawdzi się w każdej sytuacji i będzie cieszyć oko przez wiele lat.
Wysokiej jakości materiał gwarantuje doskonałą odporność wykonanych z niego konstrukcji na działanie deszczu i innych warunków
atmosferycznych.

- lekka żaluzjowa konstrukcja
- niezwykła stabilność i łatwa
		pielęgnacja
- indywidualny dobór
		wysokości
- możliwość łączenia
		 ze ścianami zewnętrznymi

- materiał odporny na działanie warunków 		
		atmosferycznych
- nie wymaga konserwacji

TARAS JAK Z MARZEŃ
Niezastąpiony w ogrodzie

W przypadku systemów tarasowych RELAZZO forma i tworzywo
harmonijnie się uzupełniają:

Kolory:

Profile:

Terra

Ambra

RELAZZO classic ryflowana

RELAZZO classic ząbkowana

Ametista*

Sasso

RELAZZO pro ryflowana

RELAZZO pro ząbkowana

Ciottolo*

Grano

RADOŚĆ NA WIELE LAT
SYSTEMY TARASOWE
I EKRANY SEPARUJĄCE RELAZZO

RELAZZO edge ryflowana

RELAZZO edge ząbkowana

Fumo*

*na zapytanie

Natura*

www.relazzo.pl

Budownictwo
Motoryzacja
Przemysł

TWORZYSZ PRZESTRZEŃ.
RELAZZO
ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH

RELAZZO CLASSIC

RELAZZO EDGE

RELAZZO PRO

Paleta obejmująca osiem atrakcyjnych kolorów i dwa rodzaje
wykończenia powierzchni sprawia, że budowa tarasu RELAZZO
classic nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami – niezależnie od jego
wielkości i kształtu.
Dzięki innowacyjnemu systemowi montażu układanie paneli komorowych o szerokości 140 mm nie sprawia żadnych trudności.

Na potrzeby wykończenia krawędzi tarasu, układania stopni schodów
i tarasów o niestandardowych rozwiązaniach stworzono profil
RELAZZO edge o szerokości 140 mm. Ten pełny panel, dostępny
również w ośmiu wariantach kolorystycznych, może być docinany w
dowolny sposób, dzięki czemu zapewnia praktycznie nieograniczone
możliwości aranżowania przestrzeni zewnętrznej.

Ogromne swoboda i niewielkie zużycie materiału - oto zalety paneli
RELAZZO pro.
Dzięki większej szerokości 194 mm można przede wszystkim szybciej
realizować większe obiekty - przy mniejszym zużyciu materiałów i
mniejszej liczbie łączeń. Także ten wariant jest dostępny w dwóch
wersjach wykończenia powierzchni.

- - 8 atrakcyjnych kolorów
- - optymalne odstępy między panelami =
		 mniej pracy przy montażu
- - Z myślą o indywidualnym wykończeniu:
		 1 panel – 2 rodzaje powierzchni
- wyjątkowe właściwości
		antypoślizgowe

- najwyższa odporność na uszkodzenia
- możliwość precyzyjnego docinania jak w
		 przypadku drewna (deska lita)
- idealna do wykończenia
		 schodów i nietypowych
		rozwiązań

- mniej łączeń w dużych obiektach
- szerokość panelu 194 mm =
		 mniej pracy przy montażu

Na podłogi z najwyższej półki

Rozwiązanie dla indywidualistów

Kiedy WIELKOŚĆ TARASU ROBI RÓŻNICĘ

RELAZZO

BĄDŹMY W KONTAKCIE

RELAZZO wygląda jak drewno, w dotyku przypomina drewno i można
je obrabiać jak drewno - jednak jest od niego znacznie lepsze.
RELAZZO wykonano z wysokiej jakości kompozytu RAU-WOOD,
łącząc w ten sposób naturalność prawdziwego drewna z zaletami
doskonałych tworzyw sztucznych. W ten sposób powstał panel, który
nie zmienia się przez lata.

- - nie wymaga czyszczenia i konserwacji
- - odporność na działanie temperatur i
		wilgoci
- - naturalny wygląd
- - łatwe usuwanie plam i zabrudzeń
- - brak drzazg i przyjemność chodzenia boso

Partner handlowy:

www.relazzo.pl www.tarasrelazzo.pl

Zainteresowani systemem tarasowym RELAZZO?
Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.
Zapytania prosimy przesyłać na adres przemysl@rehau.com.
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