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MÁ TERASA. MÉ RELAZZO.

Venkovní terasová prkna pro ty nejnáročnější.

Popusťte uzdu své kreativitě a vytvořte si
s prkny RELAZZO terasu dle svého vkusu.
Četné barevné tóny, šest různých variant
povrchové úpravy, tři šířky, které opticky
i při dotyku zprostředkovávají dojem opravdového dřeva Vám dávají maximální volnost.
Vytvořte si svůj vlastní „venkovní
prostor“ s osobním nádechem pomocí inspirativní kolekce RELAZZO.
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MŮJ ŽIVOTNÍ STYL. MÁ KOLEKCE.
RELAZZO – terasová prkna dle mého vkusu.

NOVĚ

RELAZZO puro

RELAZZO finello & naturo

RELAZZO coro & calmo

Nadčasová elegance
Klasická, jednoduchá a elegantní:
díky hrubému rýhování se řada
RELAZZO puro hodí zejména
pro velké plochy. Je k dispozici
v osmi přirozeně krásných barvách, jako stabilní dutý profil, či
ušlechtilá prkna z masivu, a hodí
se do libovolného prostředí.

Přirozený design
Kreativní, módní a okouzlující:
řady RELAZZO finello & naturo
přesvědčí každého milovníka
designu svým moderním,
přirozeným optickým i hmatovým
vjemem dřeva – jedinečný požitek
pro bosou nohu je zaručen.

Luxusní stálost
Ušlechtilá, luxusní, odolná:
RELAZZO coro & calmo
představují vrchol kolekce.
Jemně zpracovaná prkna z masivu s jádrem z recyklovaného
materiálu se vyznačují extrémní
stabilitou – mají dlouhou životnost
a zároveň jsou ekologická!

puro
– nadčasová
- 8 přirozených barev a 2 šířky prken.
- Obzvlášť vhodná pro velké plochy.
- Rychlá pokládka bez navrtání.

Přiznávám barvu:
naprostá volnost při plnění
vašich přání. Osm různých
barev – puro se hodí ke všemu.

puro – nadčasová
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RELAZZO PURO

Má elegance. Má nadčasovost.
Navzdory své působivosti se nadčasová řada RELAZZO puro se svým
klasickým designem vyznačuje střídmostí. Volnost díky barevné rozmanitosti
a dvěma typům povrchové úpravy – na jedné straně elegantně kartáčované
vroubkování, na druhé straně výrazné rýhování.

Vzhled povrchů

PURO

RIVA

Barvy

Terra

Ambra

Ametista

Sasso

Ciottolo

Grano

Fumo

Crema

Rozmanitost a možnosti
Vyberte si mezi odlehčeným komorovým systémem
dutého profilu a prkny z masivu: oba profily lze
snadno zkrátit a upravit. Prkna z masivu RELAZZO
solid se hodí obzvlášť pro schodiště, odpočívadla,
jako i řešení okrajů a schodnic.
Navíc se můžete rozhodnout mezi dvěma šířkami
prken (140 a 194 mm) a osmi různými barvami
– zcela dle svého přání.

í
Rychlejš
a
pokládk
bez
ní
předvr tá
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finello
&
naturo
– stylová
- Pro milovníky designu:
oceněná řada naturo.
- 6 x rychlejší pokládka díky
patentovanému systému.
- Nízká konstrukční výška:
ideální pro renovace.

RELAZZO FINELLO & NATURO
Můj design. Moje kreativita.

Kdo má rád design, nemůže obejít RELAZZO finello & naturo bez povšimnutí. Přirozeně působící
povrch v optice dřeva u prken RELAZZO naturo je nezaměnitelný a několikanásobně oceněný.

finello – stylová

Můj vkus, moje volba: tři povrchy a tři barvy. Dejte volný průběh své
kreativitě – s kartáčovaným povrchem RELAZZO finello, s kartáčovaným
reliéfním povrchem RELAZZO naturo nebo s kartáčovanou vroubkovanou
rubovou stranou RELAZZO riva.

mem
Se systé
rychlé
y
pokládk
Vzhled povrchů

FINELLO

NATURO

RIVA

Barvy

Terra

Tasso

Pino

Sasso 1

Fumo 2

Upozornění: barevný odstín
Sasso je k dispozici pouze
pro povrch NATURO.
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Design pro skutečné znalce
Řady RELAZZO finello & naturo opticky
i hmatově zprostředkovávají dojem opravdového
dřeva. Náročné povrchy se třemi variantami textury
dřeva dodají vašim vnějším prostorám jedinečný
styl a zajistí obzvlášť příjemný pocit při chůzi
naboso – nehrozí třísky ani uklouznutí.

Upozornění: barevný odstín
Fumo je k dispozici pouze
pro povrch FINELLO.

O výhodách těchto výjimečných prken vás
přesvědčí také extrémně rychlá pokládka, která
díky inovativnímu upevnění bez šroubování
jednoznačně předčí ostatní systémy, dále neuvěřitelná nosnost (stabilní komorový systém), výjimečná
věrnost barev díky implementované ochraně před
UV zářením a minimální nároky na údržbu.
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Mám jistotu:
pravého požitku pro bosou nohu – bez třísek
a s extrémně dobrou protiskluzovou úpravou.

naturo – stylová

RELAZZO naturo vypadá jako dřevo, působí jako dřevo, zpracovává se jako dřevo –
ale udržuje se výrazně snáze než dřevo. V těchto prvotřídních prknech se snoubí design
a přirozenost s kvalitou na nejvyšší úrovni.

coro &
calmo
– náročná

NOVĚ

-	Obzvlášť odolná prkna z masivu
pro větší stabilitu, extrémní životnost.
-	Optimální symbióza udržitelnosti
a životnosti s dokonale zpracovaným,
recyklovaným jádrem.
-	Maximální prostor pro kreativitu:
možné jsou i kulaté tvary!

RELAZZO CORO & CALMO
Mé nároky. Má odolnost.

RELAZZO coro & calmo: silné jádro a silný povrch! Masivní jádro těchto
prken navíc před vnějšími vlivy chrání krycí vrstva, která z něj dělá hvězdu
této kolekce po stránce životnosti. Povrch prken je zpracován speciálním
kartáčem a získává tak svůj vysoce kvalitní design. U RELAZZO calmo
se navíc provádí obzvlášť jemné kartáčování.

Vzhled povrchů

CORO

RIVA

CALMO

Barvy

Brosso

Grisso

Cremello

Morello

aný
Recyklov l
materiá
v jádru
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Má odolnost:

coro & calmo – náročná

extrémně odolné prkno z masivu
s jádrem zajišťujícím větší
stabilitu.
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Má ohleduplnost:
kvůli terasovým prknům RELAZZO není
poražen ani jeden strom.

Mezinárodní pečeť kvality pro terasové podlahy
z WPC, která je podmíněna různými testy
užitných vlastností (např. protiskluzová úprava,
odolnost vůči počasí) a stability (např. pevnost).
* Platí pro RELAZZO
puro, naturo & finello

TÜV Süd vyžaduje ještě přísnější hraniční hodnoty
a extrémní testy životnosti (například vystavení
vlhku a horku nebo slané mlze) běžné v automobilovém průmyslu.Vysoké kvalitativní nároky
průběžně ověřují externí zkušebny.

Vliv stavebních materiálů na životní prostředí
dokumentuje Environmental Product Declaration.
Spadají sem spotřeba surovin, emise, skleníkový
efekt, překyselení vod a půdy. Certifikát EPD
představuje datovou základnu pro udržitelnost
produktu po stránce surovin, výroby, balení
a produktu samotného.

PEFC je transparentní, nezávislý systém,
který má za cíl udržitelné obhospodařování
lesů a představuje celosvětově uznávaný
certifikát udržitelnosti využívání surovin
a konečného výrobku.

- Na každý metr čtvereční podlahy
RELAZZO připadne 21,2 kg CO2.
- Zužitkování výrobního odpadu
z lesního hospodářství.
- Podíl ekologických,
vysoce kvalitních polymerů.

MŮJ SVĚT. MOJE BUDOUCNOST.
Kvalita znamená udržitelnost.

Předvídavé, odpovědné jednání je odjakživa nedílnou součástí podnikové kultury REHAU.
Udržitelnost pro nás není prázdné slovo, ale základ podnikatelského myšlení a jednání –
a trvalý pilíř našeho růstu. Proto organizujeme naše výrobní procesy stejně, jako to dělá
příroda: v cyklech, které šetří suroviny.
S RELAZZO tak dodáváme nejen vysoce kvalitní produkt s dlouhou životností,
ale také naší reakci na globální klimatické otázky současnosti.

KLIMA
POTŘEBUJE
OCHRANU

Na změně klimatu
se výrazně podílí vypouštění
C02 do atmosféry.

REHAU KNOW-HOW
Vyvíjíme inovativní,
udržitelné materiály
s nejvyšší
surovinovou efektivností.

RECYKLACE
REHAU zužitkovává
nevyužité zbytky
dřeva v kombinaci
s ekologickými polymery.
Tak vzniká kvalitní materiál
na bázi WPC – částečně
z recyklovaného materiálu.

VÁZÁNÍ CO2
RELAZZO

Na každý metr čtvereční
podlahy RELAZZO
připadne 21,2 kg CO2.
Dlouhodobé a ekologické.

WPC představuje
základ pro stylová
terasová prkna
RELAZZO s dlouhou
životností.

SUROVINY

Kompetentní zacházení s materiály máme v krvi
Materiál WPC, který vyrábíme s nejvyšší
surovinovou efektivností, propůjčuje terasovým
prknům RELAZZO vynikající vlastnosti. Takto
zpracovávané zbytky dřeva pocházejí z domácího
lesního hospodářství s osvědčením PEFC.

RELAZZO šetří suroviny. Hned ve dvojím ohledu.
Kvůli RELAZZO totiž není poražen ani jeden strom,
a terasová prkna RELAZZO mají navíc delší životnost
než běžná dřevěná prkna.

Jedná se například o zbytky z dřevního hospodářství
či o hobliny z pil. Polymerovou část RELAZZO
coro & calmo vyrábíme z ekologicky získávaného
recyklovaného materiálu.
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Povrch: FINELLO; Barva: Terra

Povrch: PURO; Barva: Crema

Povrch: RIVA; Barva: Fumo

Povrch: FINELLO; Barva: Terra

Povrch: NATURO; Barva: Tasso

Povrch: FINELLO; Barva: Terra

Povrch: FINELLO; Barva: Terra

Povrch: NATURO; Barva: Pino

Povrch: RIVA; Barva: Sasso

Povrch: FINELLO; Barva: Terra

Nespoutaná svoboda:
RELAZZO nabízí neomezené
možnosti uspořádání.

Povrch: CORO; Barva: Brosso

Povrch: RIVA; Barva: Ametista

Povrch: FINELLO; Barva: Terra

Povrch: NATURO; Barva: Terra
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JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Místo, kde se cítím dobře. Od samotného začátku.

Způsoby pokládky

Vázané napojování

45° / 45°; s okrajovou sponou

Kulaté tvary (CORO)

Úkos

Rovný spoj

Terasová prkna RELAZZO slibují dokonalý odpočinek. Začíná to již pokládkou.
Díky jednoduchému montážnímu systému můžete terasu vybudovat přesně a rychle –
a v případě potřeby ji zase snadno rozeberete, aniž cokoli poškodíte.

Aktuální informace naleznete pod:
www.rehau.com/cz-cs/investor/terasa

- 6x rychlejší pokládka díky
systému rychlé pokládky.
- Novinka: bez předvrtání!
-	Obzvlášť lehká dutá prkna:
pohodlná přeprava a snadné
zpracování.
- Nízká konstrukční výška –
ideální pro renovace.
- Lze volit z různých vzorů
(viz nákresy).
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Montážní návod.
Snadná pokládka!

HI-TECH MATERIÁL WPC
Můj materiál. Zdroj mé důvěry.

Terasová prkna RELAZZO z materiálu WPC (wood-polymer composite) zvaného RAUWOOD, který kombinuje dřevo a umělou hmotu, posunují laťku kvality na novou úroveň. Jejich vynikající stabilita, příjemný
pocit při chůzi naboso a barvy, které nevyblednou, zajistí, že se ze své nové terasy budete trvale těšit.

třída
Vysoká osti
zov
protisklu dle
R11 po
97
DIN 510

Extrémní odolnost proti skluzu –
i když jsou mokrá!			
RELAZZO má protiskluzové
vlastnosti nejvyšší třídy.

Žádné třísky,

žádné trhliny.

Již žádné broušení,
natírání, ani olejování.

Snadné
čištění.

RELAZZO puro, finello, naturo a coro & calmo tvoří výjimečnou kolekci terasových prken, které okouzlí
zejména: svou rozmanitostí. Ať už se rozhodnete pro kterýkoli povrch, barvu, výšku, šířku či délku prken,
s RELAZZO vždy dostanete venkovní prkna, která vyhoví i těm nejpřísnějším požadavkům.

PURO

FINELLO NATURO

CORO

CALMO

Povrch 1: PURO
kartáčovaný a rýhovaný

Povrch 1: FINELLO
kartáčovaný

Povrch 1: NATURO
kartáčovaný a reliéfní

Povrch 1: CORO
kartáčovaný a reliéfní

Povrch 1: CALMO
jemné kartáčování

Povrch 2: RIVA
kartáčovaný a vroubkovaný

Povrch 2: RIVA
kartáčovaný a vroubkovaný

Povrch 2: RIVA
kartáčovaný a vroubkovaný

Povrch 2: RIVA
kartáčovaný a vroubkovaný

Povrch 2: RIVA
kartáčovaný a vroubkovaný

30 mm
23 mm
23 mm

140 mm

169 mm

169 mm

23 mm

140 mm

194 mm
140 mm

30 mm

140 mm

23 mm

Duté prkno

Masivní prkno

Duté prkno

Duté prkno

Masivní prkno

Masivní prkno

Délka:
4000 mm
5000 mm
6000 mm

Délka:
6000 mm

Délka:
4000 mm
6000 mm

Délka:
4000 mm
6000 mm

Délka:
4000 mm
6000 mm

Délka:
4000 mm
6000 mm

Terra

Ambra

Terra

Terra

Brosso

Brosso

Ametista

Sasso

Tasso

Tasso

Grisso

Grisso

Ciottolo

Grano

Pino

Pino

Cremello

Cremello

Fumo

Crema

Fumo

Sasso

Morello

Morello

Upozornění: Informace o dostupnosti najdete na seznamu dodávaných výrobků.
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Výhody výrobků RELAZZO v kostce:
-	přirozená kresba a barvy, které nevyblednou
- přirozený pocit
- nehrozí třísky, snadná údržba
- extrémně dobré protiskluzové vlastnosti
- rychlá pokládka
- už žádné broušení, natírání ani olejování
- udržitelnost a používání místního dřeva
-	žádné rozpínání
- 	ideální pro jezírka, bazény a oblasti
s vysokými dešťovými srážkami.

MŮJ PROSTOR.
MÉ RELAZZO.

RELAZZO přesvědčí až do nejmenšího detailu.
Rádi vám poradíme!

* Platí pro RELAZZO
puro, naturo & finello

* Společně s VHI se angažujeme
v oblasti udržitelného stavitelství
prostřednictvím EPD certifikátů
pro WPC-terasová prkna
a WPC-fasádní prvky u IBU.
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