NOU:

RELAZZO –
almo
coro & c ală
pardose
masivă

RELAZZO. TERASA MEA.

Pardoseală exterioară pentru cei cu așteptări ridicate

Dați frâu liber creativității și proiectați-vă
terasa cu pardoseala RELAZZO, exact așa
cum vă doriți. Numeroasele nuanțe, cele
şase variante de suprafețe, trei lățimi diferite
și aspectul optic și tactil al lemnului, vă vor
permite să vă manifestați în mod liber
creativitatea.
Reinventați-vă spațiul exterior
prin colecția RELAZZO care inspiră.
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STILUL MEU DE VIAȚĂ. COLECȚIA MEA.

RELAZZO – Pardoseli pentru terase exact pe gustul meu.

RELAZZO puro

RELAZZO finello & naturo

RELAZZO coro & calmo

Eleganță atemporală:
Clasic, simplu și elegant: datorită
aspectului cu striații grosiere,
pardoseala RELAZZO puro este
destinată mai ales suprafețelor
mari. În opt culori de o frumusețe
naturală, disponibilă ca profil
celular sau pardoseală masivă
nobilă, aceasta se potrivește cu
ușurință în orice ambient.

Design natural:
Creativ, la modă și seducător:
colecția RELAZZO finello & naturo
convinge orice iubitor al designului
atât prin naturalețea aspectului
modern , cât și prin senzația
tactilă a lemnului. Veți avea un
sentiment plăcut, unic atunci
când pășiți cu picioarele goale.

Anduranță de lux:
RELAZZO coro & calmo
reprezintă piesa de top a colecţiei.
Pardoselile masive prelucrate cu
fineţe, cu nucleu din materiale
upcycle seduc prin stabilitatea lor
extremă fiind trainice şi în acelaşi
timp sustenabile!

puro
– atemporal
- 8 culori naturale și 2 lățimi ale
profilului de pardoseală
- special pentru suprafețe extinse
- Nou: montare rapidă,
fără găurire prealabilă

Culoarea face diferența:
Flexibilitatea de amenajare nu
lasă nicio dorință neîndeplinită.
Opt culori diferite – puro se
potrivește la orice.

puro – atemporal
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RELAZZO PURO

Eleganța mea. În pas cu timpul.
Chiar dacă iese în evidență atunci când este montată, colecția atemporală
RELAZZO puro manifestă decență prin designul clasic. Aveți libertatea de a vă
exprima creativitatea datorită varietății de culori disponibile și a două tipuri de
suprafețe – pe o parte striațiile fine elegant periate RELAZZO riva, pe cealaltă
parte profilul cu striații late.

Designul suprafețelor

PURO

RIVA

Culori

Terra

Ambra

Ametista

Sasso

Ciottolo

Grano

Fumo

Crema

Diversitate și opțiuni
Alegeți dintre sistemul cu greutate optimizată al profilului
celular sau pardoseala masivă: ambele profile pot fi
debitate și prelucrate cu ușurință. Pardoseala masivă
este ideală pentru trepte, contratrepte, precum și soluții
perimetrale și podiumuri. De asemenea, puteți să optați
pentru una din cele două lățimi de pardoseală (140 și
194 mm) și să alegeți dintre opt culori diferite, în funcție
de preferințele dvs.

NOU:
montare
dă,
mai rapi rire
gău
fără pre
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finello
&
naturo
– o alegere cu stil
- Pentru cei care iubesc designul: gama naturo
a obținut premiul Red Dot Award
- Montare de 6 x mai rapidă datorită sistemului
patentat de instalare facilă
- Înălțime redusă de montaj:
ideal pentru renovări

RELAZZO FINELLO & NATURO
Designul meu. Creativitatea mea.

Juriul renumitului premiu pentru design, Red Dot Award, s-a decis pentru RELAZZO naturo:
Datorită suprafeței sale cu aspect de lemn natural, care convinge prin trăinicia sa, RELAZZO naturo
a primit premiul pentru Design de Produs 2015, la categoria nou introdusă „materiale și suprafețe“.

finello – o alegere cu stil

Gustul meu, alegerea mea: trei suprafețe și trei culori. Lăsați-vă creativitatea să
zboare – cu suprafața periată RELAZZO finello, cu suprafața embosată și periată
RELAZZO naturo sau cu suprafața inferioară periată și canelată RELAZZO riva.

NOU:
de
cu sistem pid
a
montaj r
Designul suprafețelor

FINELLO

NATURO

RIVA

Culori

Terra

Tasso

Pino

Fumo *
* Atenţie: Nuanţa de culoare
FUMO este disponibilă numai
pentru suprafaţa FINELLO.

Design pentru cei cu simț estetic
Colecția RELAZZO finello & naturo face sesizabil,
din punct de vedere optic și tactil, sentimentul
plăcut al lemnului veritabil. Suprafețele pretențioase
cu textura lemnului în trei variante conferă spațiului
dvs. exterior un stil unic și un aspect plăcut, fără
așchii și stabil la alunecare, atunci când pășiți cu
picioarele goale.

Montarea extrem de rapidă, care sfidează
concurența altor sisteme datorită fixării inovative,
fără șuruburi, valorilor de sarcină uimitoare (sistem
celular stabil), rezistenței deosebite la decolorare
printr-un sistem implementat de protecție contra
radiațiilor ultraviolete, dar și necesarului minim de
întreținere, vă va convinge asupra acestor pardoseli
excepționale.
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Siguranță:
fără așchii și foarte stabil la alunecare, pardoseala
conferă un sentiment minunat când pășiți cu
picioarele goale.

naturo – o alegere cu stil

RELAZZO naturo arată ca lemnul, se simte la atingere ca lemnul, se poate prelucra ca lemnul –
este însă cu mult mai ușor de întreținut în comparație cu lemnul. Aceste pardoseli de primă clasă reunesc
designul, naturalețea și calitatea la cel mai înalt nivel.

coro &
calmo
– sofisticat
- Pardoseală masivă deosebit de rezistentă
cu stabilitate ridicată, extrem de longevivă
- Simbioza optimă dintre durabilitate și
longevitate, cu un miez interior perfect
prelucrat din materiale refolosite
- Libertate totală în ceea ce privește
amenajarea: sunt posibile chiar și forme
rotunde!

RELAZZO CORO & CALMO
Exigența mea. Stabilitatea mea.

RELAZZO coro & calmo: nucleu puternic și suprafață puternică! Nucleul masiv
al acestor pardoseli este protejat suplimentar împotriva factorilor externi de un
strat de acoperire datorită căruia profilele devin cele mai longevive din colecție..
Suprafaţa este prelucrată cu o perie specială, ceea ce îi conferă designul de
calitate superioară. La RELAZZO calmo este utilizată o periere deosebit de fină.

Designul suprafețelor

CORO

RIVA

CALMO

Culori

Brosso

Grisso

Material
în
upcycle
miezul
interior

NOU: extrem de simplu de montat –
datorită sistemului inovativ

Longevitate și durabilitate
În nucleul stabil al pardoselilor noastre pentru
terase RELAZZO coro sunt utilizate, de exemplu,
capace reciclate de la sticle PET. Datorită
experienței vaste în prelucrarea materialelor, am
realizat un produs de înaltă calitate, robust și în
același timp deosebit de prietenos cu mediul.
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RELAZZO coro & calmo conferă terasei
dumneavoastră un aspect natural și în
plus contribuie fundamental la utilizarea
raţională a resurselor.

Stabilitatea mea:

coro & calmo – sofisticat

pardoseli masive extrem de
rezistente, cu nucleu pentru
stabilitate ridicată.
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Sunt conștient de faptul că:
nu se taie niciun copac pentru
pardoselile de terasă RELAZZO.

Sigiliu de calitate internațional pentru pardoseli
din lemn compozit (wpc) pentru terase, a fost
acordat în baza diverselor teste aplicate (de ex.
rezistența la alunecare, rezistența la intemperii),
dar și a testelor pentru stabilitate (de ex. sarcina
de încovoiere).
TÜV Süd solicită valori limită mai exigente, dar și
teste extreme în ceea ce privește durabilitatea,
ca de exemplu teste la căldură și umiditate sau
teste de pulverizare în camera de ceață salină
practicate în industria automobilelor. Standardele
înalte în ceea ce privește calitatea sunt supravegheate în permanență de institute de verificare
independente.
Efectele materialelor de construcție asupra mediului înconjurător sunt conforme cu Declarația
de mediu pentru produs (Environmental Product
Declaration). Aceasta face referire la consumul
de resurse, emisii, efectul de seră, acidificarea
apei și solului. Un certificat EPD reprezintă baza
de date pentru sustenabilitate unui produs în
ceea ce privește resursele, producția, ambalajul
și produsul însuși.
PEFC este un sistem transparent și independent,
care garantează o exploatare sustenabilă
a pădurilor și reprezintă astfel o dovadă de
sustenabilitate pentru resurse și produsul finit
gata de utilizare.
Obiectivul Forest Stewardship Council este conservarea pădurilor pentru generațiile următoare.
Doar fabricanții de produse din lemn și hârtie
care îndeplinesc cerințele FSC pentru întregul
lanț de producție primesc certificate.
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- La fiecare metru pătrat de RELAZZO
produs, CO2-ul emanat în atmosferă
este redus cu cel puțin 21,2 kg
- Utilizarea deșeurilor de producție din
industria de exploatare și prelucrare a
lemnului
- Conținut de polimeri de o calitate
superioară, care menajează și mai
mult mediul înconjurător

LUMEA MEA. VIITORUL MEU.
Calitatea înseamnă sustenabilitate.

A acționa preventiv, cu responsabilitate, a reprezentat dintotdeauna o parte integrantă,
solidă din cultura companiei REHAU. Sustenabilitatea nu reprezintă pentru noi cuvinte goale,
ci baza pentru gândirea și activitatea întreprinzătoare și este întotdeauna fundamentul
dezvoltării noastre. De aceea-organizăm procesele de producție așa cum procedează
însăși natura: în cicluri care conservă resursele. Cu RELAZZO livrăm astfel nu numai un
produs performant și durabil,, ci și un răspuns la problemele climatice globale de actualitate.

CLIMA
ARE NEVOIE
DE PROTECȚIE

Emisiile de C02 în atmosferă
contribuie semnificativ
la schimbările climatice.

KNOW-HOW REHAU
Dezvoltăm materiale inovative,
sustenabile, cu cea mai înaltă
eficientizare a resurselor.

REUTILIZARE
REHAU utilizează
resturile de lemn nefolosite
în combinație cu polimeri
ecologici. Astfel se naște
materialul performant WPC,
realizat parțial din material
reutilizat.

FIXAREA DE CO2
RELAZZO

La fiecare metru pătrat
de RELAZZO produs,
CO2-ul emanat în atmosferă
este redus cu cel puțin
21,2 kg. Pardoseala are o
durată lungă de viață, iar
clima este protejată.

WPC reprezintă baza
pentru pardoselile
stilate și durabile
RELAZZO pentru
terase.

RESURSE

RELAZZO protejează resursele. De două ori mai mult.
Fiindcă nu se taie niciun copac pentru RELAZZO.
Pentru că pardoselile RELAZZO pentru terase sunt mai
longevive comparativ cu pardoselile clasice de lemn.

Competența pentru materiale
este în natura noastră
WPC, materialul care conferă pardoselilor RELAZZO
pentru terase calități deosebite, este fabricat cu cea
mai ridicată eficientizare a resurselor. Resturile de
lemn prelucrate în compoziția WPC provin din
exploatarea europeană forestieră certificată PEFC.

Este vorba de exemplu despre resturi din industria
lemnului sau așchii din prelucrarea de cherestea.
Compoziția de polimeri folosită pentru RELAZZO coro
& calmo este realizată dintr-un material reutilizat,
fabricat ecologic.
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Suprafața: FINELLO; Culoarea: Terra

Suprafața: PURO; Culoarea: Crema

Suprafața: RIVA; Culoarea: Fumo

Suprafața: FINELLO; Culoarea: Terra

Suprafața: NATURO; Culoarea: Tasso

Suprafața: FINELLO; Culoarea: Terra

Suprafața: FINELLO; Culoarea: Terra

Suprafața: NATURO; Culoarea: Pino

Suprafața: RIVA; Culoarea: Sasso

Suprafața: FINELLO; Culoarea: Terra

Sentimentul de a
libertate:
RELAZZO oferă posibilități de
amenajare nelimitate.

Suprafața: CORO; Culoarea: Brosso

Suprafața: RIVA; Culoarea: Ametista

Suprafața: FINELLO; Culoarea: Terra

Suprafața: NATURO; Culoarea: Terra
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Montaj simplu

Spațiul care mă binedispune. De la început.

Moduri de montaj

Model țesut

45° / 45°

Forme rotunde (CORO)

Pardoselile RELAZZO pentru terase promit relaxare în cea mai pură formă.
Datorită sistemului facil de montare puteți să vă asamblați noua terasă precis și rapid,
iar dacă este necesar, să o și demontați din nou fără complicații și fără distrugerea materialelor.

- Montare de 6x mai rapidă datorită 		
sistemului de montaj inovativ
- Nou: fără găurire în prealabil!
- Pardoseli din profile celulare deosebit de
ușoare: transport și prelucrare ușoară
- Înălțime redusă a sistemului –
ideal pentru renovări
- Sunt posibile diferite tipuri de montaj
(consultați imaginile)
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Îmbinare în unghi

Îmbinare dreaptă

MATERIALUL WPC DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE
Materialul meu. Baza încrederii mele.

Pardoselile RELAZZO pentru terase din WPC (Wood-Polymer-Composite) stabilesc noi criterii în
materie de calitate datorită compozitului RAUWOOD, o combinație din lemn și material plastic.
Stabilitatea extraordinară, sentimentul plăcut atunci când pășiți cu picioarele goale și culorile
care nu își pierd vitalitatea vă garantează bucurie pe termen lung cu noua dvs. terasă.

Cea mai
să de
înaltă cla
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ă
ț
n
e
t
is
z
re
form DIN
n
o
c
e
r
a
c
51097

Rezistență deosebită la alunecare –
chiar șiatunci când e ud, RELAZZO îndeplinește
cerințele celei mai înalte clase de
rezistență la alunecare

Nu lasă așchii,

fără crăpături

Niciodată nu va mai fi necesară șlefuirea,
vopsirea, lăcuirea
Curățare
ușoară

RELAZZO puro, finello, naturo și coro fac parte din colecția deosebită de pardoseli pentru terase,
și se remarcă printr-un aspect important: diversitatea. Indiferent de suprafața, culoarea, înălțimea,
lățimea sau lungimea de pardoseală pentru care optați, cu RELAZZO veți beneficia mereu de
pardoseala pentru exterior care vă satisface și cele mai înalte pretenții.

PURO

FINELLO

NATURO

CORO

CALMO

Suprafața 1: PURO
periată și zimțată

Suprafața 1: FINELLO
periată

Suprafața 1: NATURO
periată și imprimată

Suprafața 1: CORO
periată și imprimată

Suprafața 1: CALMO
ﬁn periată

Suprafața 2: RIVA
periată și canelată

Suprafața 2: RIVA
periată și canelată

Suprafața 2: RIVA
periată și canelată

Suprafața 2: RIVA
periată și canelată

Suprafața 2: RIVA
periată și canelată

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

Proﬁl
pardoseală
celular
Lungimea:
4000 mm
5000 mm
6000 mm

Proﬁl
pardoseală
masiv
Lungimea:
4000 mm
5000 mm
6000 mm

Proﬁl
pardoseală
celular
Lungimea:
4000 mm
6000 mm

Proﬁl
pardoseală
celular
Lungimea:
4000 mm
6000 mm

Proﬁl
pardoseală
masiv
Lungimea:
4000 mm
6000 mm

Proﬁl
pardoseală
masiv
Lungimea:
4000 mm
6000 mm

Terra

Ambra

Terra

Terra

Brosso

Brosso

Ametista

Sasso

Tasso

Tasso

Grisso

Grisso

Ciottolo

Grano

Pino

Pino

Fumo

Crema

Fumo

Indicație: Vă rugăm să consultați registrul livrărilor pentru informații legate de disponibilitate
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O privire de ansamblu asupra
tuturor avantajelor RELAZZO:
- culori care nu se estompează
- senzația naturală a lemnului
- fără așchii și cu întreținere minimă
- deosebit de rezistent la alunecare
- montare rapidă
- fără șlefuire, vopsire, lăcuire
- sustenabilitate garantată de lemnul
autohton

SPAȚIUL MEU LIBER.
ESTE RELAZZO.

RELAZZO convinge până cel mai mic detaliu.
Vă consiliem cu plăcere!

*Alături de VHI (Asociația germană a
industriei materialelor lemnoase) ne
angajăm prin intermediul Declarațiilor de mediu ale produsului pentru
fabricarea sustenabilă de podele
pentru terase din WPC și elemente
pentru fațadă din WPC în cadrul IBU.
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