Wszystkie zalety		
RELAZZO finello&naturo:
-- Nagrodzona Red Dot Award 		
powierzchnia RELAZZO naturo
-- W wyglądzie i dotyku przypomina
naturalne drewno
-- Żadnych drzazg i pęknięć
-- Najwyższe właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51097
-- Sześciokrotnie szybszy montaż
-- 75% oszczędności na śrubach 		
dzięki zastosowaniu systemu
szybkiego montażu
-- Nigdy więcej szlifowania, malowania,
bejcowania
-- Niska wysokość zabudowy
-- Wyjątkowa jakość

*
* 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 swoją własną przestrzeń z pomocą 		
inspirującej kolekcji RELAZZO. Wyprodukowane 		
z kompozytu drewniano-polimerowego (WPC), 		
panele RELAZZO finello&naturo łączą wyjątkowy 		
design z naturalnością i najwyższą jakością.
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RÓŻNORODNOŚĆ RELAZZO

RELAZZO finello & naturo

Powierzchnia przypominająca naturalne drewno –
wyróżniona nagrodą Red Dot Award.

RELAZZO naturo. Wygląda jak drewno, w dotyku jest
jak drewno, można je obrabiać jak drewno – jest jednak
znacznie łatwiejsze w pielęgnacji.

Ciesz się swobodą projektowania.

Twój design. Twoja kreatywność.

Deska tarasowa finello&naturo
23mm

Wyjątkowy design
Jury renomowanej nagrody Red Dot Award także wybrało RELAZZO: dzięki
swej powierzchni przypominającej naturalne drewno, zapewniającej długą
żywotność, RELAZZO naturo otrzymało nagrodę Product Design 2015 w
nowej kategorii „Materiały i powierzchnie“.

Powierzchnie paneli:

Dokładnie w Twoim guście
Uwolnij swą kreatywność. Masz wybór między trzema wykończeniami
powierzchni i czterema kolorami. Niezależnie od tego, czy tłoczona,
szczotkowana czy ryflowana – deska RELAZZO finello & naturo nada
Twojemu tarasowi niecodzienny styl.

169mm

NATURO
Powierzchnia:
szczotkowana struktura
drewna; 			
kolor: Terra

FINELLO
Powierzchnia:
szczotkowana;
kolor: Terra

RIVA
Powierzchnia:
szczotkowana i
ryflowana;
kolor: Terra

Kolorystyka:

Terra

Tasso

Pino

Fumo *

* dostępna w strukturze finello

- Dla koneserów wzornictwa: wyróżniona
Red Dot Award linia RELAZZO naturo
- Sześciokrotnie szybszy montaż dzięki
opatentowanemu systemowi szybkiego
układania
- Niska wysokość zabudowy:
idealne do renowacji tarasów i balkonów

Długość:
4000mm
6000mm

