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Colecția RELAZZO vă inspiră să reinventați spațiul în care 
vă bucurați de timpul liber. RELAZZO arată ca lemnul, se 
simte la atingere ca lemnul, este însă cu mult mai ușor 
de întreținut în comparație cu lemnul. Aceste pardoseli  
excepționale pentru exterior realizate din material Wood- 
Polymer-Composite (WPC) de calitate, reunesc designul 
și naturalețea cu calitatea la cel mai înalt nivel.

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

O privire de ansamblu asupra 
tuturor avantajelor RELAZZO puro
 - culori care nu se estompează
 - aspect optic și tactil de lemn natural
 - fără necesitate de șlefuire,  

 vopsire sau uleiere
 - fără așchii, fără crăpături
 -  cea mai înaltă clasă de rezistență la 

alunecare conform DIN 51097
 - montare rapidă
 - sustenabilitate garantată de lemnul  

 autohton, certificat
 - opt culori naturale
 - două lățimi de pardoseală
 - calitate premiată

Disponibilita-

te în 8 culori 

naturale

*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.

RELAZZO PURO 
În pas cu timpul
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DIVERSITATEA RELAZZO 
Bucurați-vă de libertatea de creație

Designul suprafețelor

PURO 
Suprafața: periată cu striații late; 
Culoarea: Terra

PURO 
Suprafața: periată cu striații fine; 
 Culoarea: Terra

Culori

Terra

Ciottolo

Ambra

Grano

Ametista

Fumo

Sasso

Crema

Opt culori naturale oferă cea mai mare libertate de design.

RELAZZO PURO 
Eleganța mea. Este în pas cu timpul.

Clasic, decent și purist: datorită aspectului său cu striații 
late, pardoseala RELAZZO puro este destinată mai ales 
suprafețelor mari. 

Eleganță atemporală
Chiar dacă iese în evidență atunci când este montată, colecția atemporală 
RELAZZO puro manifestă decență prin designul clasic și se potrivește în 
orice ambient.

- 8 culori naturale și 2 lățimi de pardoseală

- special pentru suprafețe extinse

-  Nou: montare rapidă, fără găurire prealabilă

Exact pe gustul dvs.
Puteți să optați fie pentru profilul celular cu greutate optimizată, fie pentru 
pardoseala masivă, ideală în special pentru trepte, contratrepte precum și 
soluții pentru margini și podiumuri. De asemenea, puteți să alegeți dintre 
cele două lățimi de pardoseală (140 și 194 mm), precum și două tipuri de 
suprafețe (cu striații fine sau cu striații late).

Lungimea:
4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

Lungimea:
4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

Profil celular Profil masiv


