RELAZZO
ПОКРИТИЕ ЗА ТЕРАСИ ОТ REHAU
НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

RELAZZO - Покритие за тераси от REHAU
WPC Иновативната интерпретация на продуктовата гама
RAUWOOD

Природосъобразното и отговорно боравене със суровините
наред с високото качество на продуктите са основни прио
ритети на REHAU. Здравина, дълготрайност и устойчивост
са признаци на качество, които имат решаваща роля при
всички екстериорни решения, и най-вече при продукти пряко
изложени на различните атмосферни условия.

За настилката за тераси RELAZZO REHAU
залага на гамата RAUWOOD, на eдин нов,
висококачествен продукт на базата на
дървесина и полимер (WPC Wood-PolymerComposites), който успешно обединява при
родния ресурс с предимствата на модерните
полимери. Специално създадената формула
на RAUWOOD e още едно доказателство за
компетентността на REHAU в разработ
ването на материали и солидна основа за
неоспоримите качества на продукта.

RAUWOOD - Иновация от REHAU с убедителни
качества



Без съмнение за производството на RAUWOOD
се използват дървесни влакна само от устой
чиво управлявани гори и щадящ околната среда
Полипропилен.
Високото качество на профилите успешно е
изпровбвано в многобройни тестове.

RELAZZO - Покритие за тераси от REHAU
Осезаeмото качество

Многобройните предимства на продукта
са осезаеми във всеки миг, от момента на
поставяне до ежедневната му експлоатация:

- изключителна твърдост на повърхността
- дълготрайност и здравина
- нечупливост
- устойчивост при всякакви атмосферни условия
- лесено поставяне и монтаж
- щадящи околната среда материали
- не се хлъзга
- без трески и опасност от одраскване
- лесен за поддръжка
- не се деформира



RELAZZO - Покритие за тераси от REHAU
Комфорт и сигурност по всяко време

Удоволствието от слънчевите бани или изпълнената с наслада
семейна закуска през пролетните утрини, барбекюто с приятели
и релаксрирането след напрегнат работен ден на вашата
тераса ще създадат неповторимо усещане за спокойствие и
комфорт и чудесна възможност да се насладите на хубавото
време. И не само това, RELAZZO ви гарантира сигурност във
всеки момент, дори терасата ви да бъде активно използвана
и подлагана на различни “изпитания”.

Продължително почистване, боядисване или
ремонт на терасата... Има далеч по-приятни
начини за прекарване на свободното време!

RELAZZO ще ви спести всички тези грижи
благодарение на устойчивостта срещу
ежедневното натоварване и атмосферните
условия.



RELAZZO - Покритие за тераси от REHAU
Твърда повърхност и удоволствие при ходене на бос крак

За вашето хоби в домашни условия, весели детски
партита или играещи домашни любимци забравете всички
притеснения! Благодарение на изключителната твърдост
RELAZZO e защитен от всякакъв вид натоварване и
експлоатация!

Специалната обработка на повърхността
придава на RELAZZO визия на продукт от
истинско дърво, а всъщност качествата
му надхвърлят с пъти повече тези на
естествения материал. Системата за
тераси RELAZZO няма трески и опасност
от одраскване, не се хлъзга а усещането при
ходене на бос крак е несравнимо.

И не на последно място RELAZZO осигурява
продължителност на това приятно чувство
чак до късните вечерни часове. Причината
е способността на материала да поглъща
топлина от слънцето и по-късно постепенно
да я отделя.

Изключителна твърдост
на повърхостта, нежно
усещане при ходене на бос
крак - с RELAZZO са възможни
и двете.



RELAZZO - Покритие за тераси от REHAU
За всяко време

Дъжд, град, сняг, поледица, слънце или горещини - много
и различни са лицата на времето. Точно поради това към
продуктите използвани за есктериорни решения се поставят
големи изисквания по отношение на качеството.

RELAZZO изпълнява всички тези изисквания
независимо от атмосферните условия, за
да остане Вашата тераса дълго време с
непроменена форма и същевременно лесна за
поддържка.
А за разлика от Вас насекомите, гъбичките и
мъховете няма да усещат уют на терасата
Ви.



В сравнение с естествените материали
RELAZZO е значително по-резистентен срещу
нежелани вредители.
Независимо от настроението на времето
RELAZZO ще осигури дълготрайна наслада
благодарение на високото качество на
продукта.

RELAZZO - Покритие за тераси от REHAU
Издръжливост при натоварване

Градински мебели, люлка, пясъчник, парти
грил или саксии с цветя....Благодарение на
изключителната си устойчивост RELAZZO се
справя с различни натоварвания и гарантира
необходимата стабилност за аранжиране на
терасата изцяло по Ваш вкус.
Дори тежест до 350 кг върху част от
летвите трудно би повредил иновативната
система за тераси.



RELAZZO - Покритие за тераси от REHAU
За красива визия

RELAZZO Ви дава възможност да избирате различни цветове
и богата палитра от системни части.
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RELAZZO - Покритие за тераси от REHAU
Монтиране на системата за тераси

Монтиране на системата за тераси

Красив външен вид и по ръбовете

Летвите се захващат със скоби от
висококачествена стомана V4A за носещата
конструкция. Предимството: Чрез скобите се
фиксира разстоянието между профилите и с
това покриването на терасата става бързо и
без странично завинтване.

Кухините на профилите могат да бъдат
затворени с пасващи по цвят капачки от
RAUWOOD или със завършваща лайсна от
алуминий. Освен качествения и красив
завършен вид крайните капачки и лайсната
осигуряват защита срещу замърсяване и
предотвратяват проникването на влага.

Крайни капачки
Скоби

Носеща конструкция

Завършваща лайсна
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RELAZZO - Покритие за тераси от REHAU
Убедихме ли Ви?

Нуждаете ли се от допълнителна информация, мостри или консултация за RELAZZO?
Обърнете се моля към вашите търговци в региона.

На нашата интернет страница www.rehau.de/relazzo можете
да разберете кои са търговците във вашия регион,
допълнителна информация за продукта RELAZZO, монтажна
схема и техническа информация.
С нас можете да се свържете и по електронната поща на
адрес relazzo@rehau.com
Правни указания: Профилът WPC RELAZZO и носещата
конструкция са специално разработени за използване като
покритие за тераси в средноевропейски климат. Продуктите
нямат разрешително от органите по строителен надзор и по
тази причина не трябва да се използват с друга цел (основа
на конструкция или др). Необходимо е и съблюдаването на
локалните строителни разпоредби.
Моля да се вземат под внимание монтажната схема, както и
техническата информация.
Плетените мебели на заглавната страница са произведени
от материала RAUCORD на REHAU.

