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O privire de ansamblu asupra 
tuturor avantajelor RELAZZO 
finello/naturo:
 - suprafață RELAZZO naturo distinsă  

 cu premiul Red Dot Award
 - aspect optic și tactil de lemn   

 natural
 - fără așchii, fără crăpături
 -  cea mai înaltă clasă de rezistență la 

alunecare conform DIN 51097
 - montare de 6 ori mai rapidă
 - cu 75 % mai puține șuruburi  

 datorită sistemului de montaj rapid
 - fără necesitate de șlefuire, 

 vopsire sau uleiere
 - înălțime redusă de construcție
 - calitate excelentă

Colecția RELAZZO vă inspiră să reinventați spațiul în care 
vă bucurați de timpul liber. 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:  

*Alături de VHI (Asociația ger-
mană 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 FINELLO & NATURO 
O alegere cu stil



 23 m
m

169 mm 

RELAZZO FINELLO & NATURO 
Designul meu. Creativitatea mea.

DIVERSITATEA RELAZZO 
Bucurați-vă de libertatea de creație

Suprafață cu aspect natural de lemn  – distinsă cu  
premiul Red Dot Award. 

RELAZZO naturo arată ca lemnul, se simte la atingere ca 
lemnul, se poate prelucra la fel ca lemnul – este însă cu 
mult mai ușor de întreținut în comparație cu lemnul. 

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

Exact pe gustul Dvs.
Dați frâu liber creativității. Puteți să alegeți dintre trei tipuri de  
suprafețe și trei culori. Fie că este imprimat în relief, periat sau canelat, 
RELAZZO finello & naturo vor conferi spațiului Dvs. exterior un stil unic.   

FINELLO 
Suprafața: periată; 
Culoarea: Terra

Terra Tasso Pino

NATURO 
Suprafața: periată și 
imprimată în relief;  
Culoarea: Terra

RIVA 
Suprafața: periată și 
canelată;  
Culoarea: Terra

Culori

Designul suprafețelor

Lungime:
4000 mm   
6000 mm

Profil celular FINELLO & NATURO

- Pentru cei care iubesc designul: colecția   
 naturo a fost premiată cu Red Dot Award 
- Instalare de 6 x mai rapidă datorită  
 sistemului de montaj rapid patentat
- Înălțime redusă de montaj:  
 ideal pentru renovări


