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Kolorystyka desek tarasowych RELAZZO

RELAZZO - system paneli tarasowych
najwyższej jakości
Nowatorskie rozwiązanie firmy REHAU
jednoczy w sobie naturalność prawdziwego drewna z zaletami nowoczesnych
polimerów (ekologiczny polipropylen).
Panele wyglądem do złudzenia przypominają drewno, podczas gdy właściwości
naturalnego tworzywa zostały dalece
przewyższone.
Unikalne właściwości
Powierzchnia paneli RELAZZO jest
ekstremalnie twarda, cechuje ją przy
tym wysoka antypoślizgowość. Panele
są również wysoce odporne na działanie warunków pogodowych, butwienie,
powstawanie rys, odprysków oraz drzazg,
pozostają przy tym przyjemne w dotyku.
Deski dostępne są w sześciu kolorach.
Panel na lata
Możliwości zastosowania paneli RELAZZO są tak szerokie jak spektrum ich
właściwości. Przydomowe tarasy, baseny,
ogrody zimowe,
restauracje, a nawet mola i pomosty.
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Firma REHAU przygotowała system paneli
tarasowych RELAZZO, dzięki którym
będziecie się cieszyć swoim tarasem
przez wiele lat.
Panele tarasowe Relazzo wykonane
z materiału WPC stanowią unikalne połączenie drewna i tworzywa
sztucznego.
Ich właściwości sprawiają, że panelami
Relazzo zainteresowani będą zarówno
właściciele przydomowych tarasów,
basenów czy ogrodów zimowych, jak
również architekci, projektanci i inwestorzy szukający nowoczesnego rozwiązania
do zastosowań w restauracjach, hotelach,
na pomostach czy molach.
Twardsze od codzienności
Praca na tarasie, dziecięce przyjęcia
urodzinowe, spotkania z przyjaciółmi,
bawiące się zwierzęta domowe – już nie
trzeba się martwić o taras. Niezwykle
wytrzymała powierzchnia sprawia, że
Relazzo sprawdzi się w każdej sytuacji.

Przyjemne w dotyku
Kombinacja drewna z polimerami pozwala na połączenie pozytywnych cech obu
materiałów. Relazzo to idealna synteza
unikalnych właściwości
tworzywa z optyką i strukturą litego drewna, przewyższająca pod każdym
względem materiały naturalne.
Relazzo jest wyjątkowo odporny na
ścieranie, butwienie, pęcznienie
i pękanie.
Różnorodność zastosowania
Klipsy montażowe systemu Relazzo
wykonane są ze specjalnie powlekanej
stali nierdzewnej V4A. To wysokiej jakości
rozwiązanie umożliwia na umieszczenie
Relazzo w zastosowaniach związanych z
wodą czyli w środowisku narażonym na
działanie soli i chloru.
Ciągły rozwój
REHAU projektując system tarasowy
RELAZZO konsekwentnie rozwija go jako
pioniera w zakresie trwałości, w celu
uzyskania z roku na rok coraz wyższego
komfortu.

