Wszystkie zalety
RELAZZO puro:
-- Nieblaknące kolory
-- W wyglądzie i dotyku przypomina
naturalne drewno
-- Nigdy więcej szlifowania, malowania, bejcowania
-- Żadnych drzazg i pęknięć
-- Najwyższe właściwości
antypoślizgowe zgodne z normą
DIN 51097
-- Szybki montaż
-- Trwałość rodzimego,
certyfikowanego drewna
-- Osiem naturalnych kolorów
-- Dwie szerokości desek
-- Wyjątkowa jakość
e
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*
* Wspólnie z VHI jesteśmy
zaangażowani w trwałe budownictwo za pośrednictwem EPD
w zakresie podłóg tarasowych z
WPC i elementów fasadowych z
WPC przy IBU.

RELAZZO – przekonuje w każdym szczególe.

Stwórz własną przestrzeń z pomocą inspirującej kolekcji
RELAZZO puro. RELAZZO wygląda jak drewno,
w dotyku jest jak drewno, jest jednak znacznie 		
łatwiejsze w pielęgnacji. Wyprodukowane z kompozytu
drewniano-polimerowego (WPC), łączy wyjątkowy
design z naturalnością i najwyższą jakością.

RELAZZO PURO
Ponadczasowa
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RÓŻNORODNOŚĆ RELAZZO

RELAZZO PURO

Osiem naturalnych kolorów zapewnia największą
swobodę projektowania.

Klasycznie, subtelnie i elegancko:
Ząbkowana powierzchnia RELAZZO puro idealnie
sprawdza się na dużych powierzchniach.

Powierzchnie paneli:

Ponadczasowa elegancja
Ponadczasowa linia paneli RELAZZO puro to klasyka wzornictwa.
Subtelnie i elegancko prezentuje się na Twoim tarasie, idealnie
wpasowując się w jego otoczenie.

Ciesz się swobodą projektowania.

Twoja elegancja. Twoja niezależność.
Dokładnie w Twoim guście
Możesz wybrać między lekką deską komorową, a deską pełną,
która idealnie nadaje się do wykończenia stopni i krawędzi tarasów.
Ponadto do wyboru masz dwie szerokości desek (140/194mm) oraz dwa
wykończenia powierzchni. Dzięki temu stworzysz swój idealny taras.

Długość:
4000mm
5000mm
6000mm

RIVA
Powierzchnia: szczotkowana i ryflowana;
kolor: Terra

- 8 naturalnych kolorów i 2 szerokości
desek tarasowych
- Szczególnie polecane do dużych 		
powierzchni

Kolorystyka:

-	
Nowość: szybsze układanie,
bez konieczności nawiercania

Terra *

Ambra *

Ametista **

Sasso *

Ciottolo **

Grano **

Fumo **

Crema
(na zapytanie)

* dostępne z magazynu w Poznaniu
** dostępne z magazynu w Austrii

30 mm

30 mm

140mm

PURO
Powierzchnia: szczotkowana		
i ząbkowana; 			
kolor: Terra

Deski pełne

Deski komorowe

140mm

194mm
Długość:
6000mm

