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RELAZZO
Co jest naprawdę ważne?

Własny taras to miejsce na odprężenie w gronie rodzinnym,
arena dziecięcych zabaw i przyjęć urodzinowych oraz przestrzeń
na wieczory z przyjaciółmi.
Wystarczy odrobina inicjatywy, by mieszkanie otrzymało
dodatkowe komfortowe miejsce - z charakterem - na odpoczynek i rozrywkę.

Relazzo to nowe rozwiązania,
które dają to - co jest naprawdę ważne
w projektowaniu tarasów:

Design i emocje

Atrakcyjne kolory i wysokiej jakości powierzchnia
dają poczucie bezpieczeństwa dla chodzących boso
oraz pewność, że upływający czas tego nie zmieni.
Tym nie może się pochwalić żaden inny taras.

Trwałość i ochrona środowiska

Trwała przyjemność przy minimalnej konserwacji
bez pęknięć, bez drzazg - i wszystko to w przyjaznym
dla środowiska rozwiązaniu materiałowym.

Montaż i konserwacja

Niepodważalnymi zaletami systemu są prosty montaż,
możliwy bezinwazyjny demontaż i ponowny montaż.
Zapominamy również o kosztownym i czasochłonnym
malowaniu, lakierowaniu, szlifowaniu i olejowaniu.
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RELAZZO
Design i emocje

Jako że jesteście naszym najważniejszym projektantem Wasze wymagania były założeniem przy tworzeniu jakości
technicznej i designu desek RELAZZO.
Dzięki atrakcyjnej palecie kolorów, wolnej od odprysków, przyjemnej
także dla bosych stóp, gładkiej i jednocześnie nieśliskiej powierzchni
- RELAZZO jest najwyższej jakości rozwiązaniem systemowym
zapewniającym długotrwałą radość z użytkowania tarasu.
Dla zachowania radości z użytkowania - firma REHAU
opracowała materiał, który pozwala nawet przy długoterminowej ekspozycji słonecznej na utrzymanie koloru.
Nawet po latach intensywnego użytkowania taras
Relazzo pozostaje wolny od drzazg.
Doskonała jakość: wybitne cechy produktu
Relazzo zostały potwierdzone przez
niezależne instytucje zewnętrzne.
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Relazzo zawiera co najmniej 50% rodzimego drewna,
dzięki czemu pozostaje w nim jego naturalne ciepło.

RELAZZO
trwałość i ochrona środowiska

Jakość tarasu podlega weryfikacji zazwyczaj w ciągu kilku pierwszych
miesięcy użytkowania: temperatura, pogoda i szkodniki odbierają
bardzo wcześnie radość z posiadania nowego tarasu.
REHAU projektując system tarasowy RELAZZO konsekwentnie
rozwija go jako pioniera w zakresie trwałości, w celu uzyskania
z roku na rok coraz wyższego komfortu.

Specjalnie opracowana receptura
RAU-WOOD jest reprezentatywna
dla materiału i wiedzy REHAU,
jest także podstawą istotnych cech
produktu.
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Interpretując WPC – firma REHAU nie stworzyła
RELAZZO jako kolejnej zwykłej mieszaniny drewna
i polimeru – powstał w ten sposób najwyższej
jakości ekologiczny materiał high-tech.
Otrzymano produkt o wysokiej odporności na szkodliwe
owady, pleśń, grzyby niszczące drewno oraz lepszą
stabilność wymiarową, dzięki czemu zmiana długości
desek i legarów jest ograniczona do minimum.

Wysoka jakość Relazzo została
oficjalnie potwierdzona znakiem jakości
Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe eV.
Regularne inspekcje, którym podlega RELAZZO,
wykonywane przez zewnętrzne niezależne instytucje
pomagają utrzymywać stałą wysoką jakość.

RELAZZO
Montaż i konserwacja

Będziecie zachwyceni trwałością Waszego tarasu RELAZZO.
Nasz chroniony prawem autorskim innowacyjny system instalacyjny da Wam nieograniczone możliwości - na przykład podczas
wprowadzania kolejnych zmian w postaci instalacji dodatkowych
źródeł światła.
Zgodnie z mottem:
"Montować - demontować - remontować",
Relazzo pozwala działać szybko i łatwo - precyzyjny
montaż bez przeszkadzających wystających śrub.
Również pojedyncze deski można łatwo wymienić
lub naprawić.
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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.

Bardzo proste usunięcie którejkolwiek z desek kompozytowych:
1 Całkowite usunięcie klipsów montażowych po jednej stronie
2 Klipsy montażowe po przeciwnej stronie lekko poluzować
3 Wyciągnięcie deski kompozytowej
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RELAZZO
Jasna perspektywa własnego tarasu

Nowoczesny, funkcjonalnie prosty czy elegancki - Relazzo
nadaje indywidualnego charakteru każdemu tarasowi.
Dzięki szerokiej gamie kolorów i wysokiej jakości elementów
systemu - projektowanie tarasu nabiera nieograniczonej swobody.

Szeroka gama kolorów i wysokiej jakości
komponenty - system tarasowy
Relazzo REHAU umożliwia
nieograniczoną swobodę projektowania.
Każda deska tarasowa Relazzo ma zarówno
ryflowaną jak i ząbkowaną powierzchnię.

Terra

Ametista

Ambra

Sasso

Grano

Ciottolo
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Innowacyjny, kompletny system RELAZZO, składający się
z wysokiej jakości desek kompozytowych i zestawu akcesoriów,
skutecznie wyróżni i doda blasku miejscom, w których został użyty.
Wraz z przemyślanym rozmieszczeniem legarów, wygodnymi
w montażu klipsami mocującymi i bezpiecznym systemem
zakończeń, jesteście w stanie sprawnie dokonać montażu
w każdej sytuacji.

11

RELAZZO firmy rehau
Przekonaliśmy was?

Potrzebujesz więcej informacji, wzorów lub konsultacji?
Proszę skontaktować się z lokalnym dealerem. Dealera w swojej okolicy,
a także inne informacje o produkcie Relazzo, instrukcje montażu
i informacje techniczne znajdziecie odwiedzając naszą stronę internetową:
www.relazzo.pl
Chętnie odpowiemy także na wszystkie pytania skierowane na adres:
przemysl@rehau.com

Wskazówka prawna: System WPC – panele Relazzo oraz legary
zostały stworzone specjalnie do zastosowania na tarasach. Produkt ten
nie nadaje się (z uwagi na brak odpowiednich atestów) do stosowania
jako konstrukcja samonośna. Należy przestrzegać właściwych dla
danego kraju przepisów budowlanych. Proszę zapoznać się z aktualną
instrukcją montażu i informacją techniczną.

Partner handlowy:

www.rehau.pl/relazzo
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