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Se aplică gamelor RELAZZO puro, naturo & finello 
RELAZZO: fiecare mic detaliu este impresionant. 
Suntem bucuroşi să vă consiliem: 

Avantajele RELAZZO dintr-o 
privire:
 -  Culori cu aspect natural 

ce nu se decolorează
 - Aspect optic şi tactil de lemn   

 natural
 -  Fără aşchii, mentenanţă redusă
 - Foarte rezistent la alunecare
 - Instalare rapidă
 -  Nu necesită şlefuire, vopsire sau 

uleiere
 -  Sustenabilitate garantată de 

lemnul autohton, certificat

* Colaborăm cu Asociaţia Industriei de panouri din lemn din Ger-
mania pentru a încuraja construcţiile durabile, prin intermediul 
declaraţiilor de mediu privind profilele de pardoseală şi elementele 
pentru faţade din WPC, de la Institutul pentru Construcţii și Mediu. 

*
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remove text frame from sample page
RELAZZO. STANDARDUL.
Pardoseli exterioare ce satisfac cele mai înalte standarde



RELAZZO PURO 
Eleganţa. Atemporală.

RELAZZO FINELLO & NATURO 
Design. Creativ.

RELAZZO CORO & CALMO 
Standarde. Durabile.

PURO 
Suprafaţă: canelată şi periată; 
culoare: Terra

RIVA 
Suprafaţă: striată şi periată; 
culoare: Terra

Culori

Terra

Ciottolo

Ambra

Grano

Ametista

Fumo

Sasso

Crema

Opt culori naturale pentru cea mai mare flexibilitate a designului.

Designul suprafeţei

Clasic, minimalist, nepretenţios: RELAZZO puro, cu canelurile sale late este 
potrivit în mod deosebit pentru suprafeţe mari. Chiar și atunci când sunt 
așezate în locaţii proeminente, designul atemporal, clasic al pardoselilor de 
exterior RELAZZO puro transmite eleganţa subtilă - în orice situaţie. Alegeţi 
între profilul celular ușor sau profilul solid, ce este ideal pentru confecţionarea 
podestelor, muchiilor și treptelor. Puteţi alege intre două lăţimi (140 sau 
194 mm) și două texturi ale suprafeței (cu striaţii sau caneluri).

Lungime:
4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

Lungime:
4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

Profil celular Profil solid

30 m
m

30 m
m

140 mm140 mm
194 mm

Suprafaţa cu aspect de lemn natural.

Designul suprafeţei

FINELLO 
Suprafaţă: periată; 
culoare: Terra

Terra Tasso Pino

NATURO 
Suprafaţă: embosată şi 
periată; culoare: Terra

RIVA 
Suprafaţă: striată şi 
periată; culoare: Terra

Culori

RELAZZO naturo arată și se simte la atingere ca lemnul, se prelucrează 
exact ca lemnul, dar este mult mai ușor de întreţinut. Juriul pentru 
prestigiosul premiu de design Red Dot Award a fost de asemeni impresionat 
de RELAZZO; în 2015 RELAZZO naturo, prin aspectul de lemn natural al 
suprafeţei ce rezistă o perioadă îndelungată, a primit premiul pentru Design 
de Produs în noua categorie ‘Materiale și Suprafeţe’ . Daţi frâu liber 
creativităţii. Puteţi alege între trei tipuri de suprafeţe și cinci culori. RELAZZO 
finello & naturo prin suprafeţele sale embosată, periată sau striată va da o 
notă de eleganţă unică zonelor exterioare. 

Lungime:
4000 mm 
6000 mm

Profil celular

 23 m
m

169 mm 

CORO 
Suprafaţă: embosată şi 
periată ; culoare: Brosso

Brosso Grisso

RIVA 
Suprafaţă: striată şi 
periată; culoare: Brosso

CALMO
Suprafaţă: fin periată;
culoare: Brosso

Bucuraţi-vă de flexibilitatea maximă a designului - chiar şi formele rotunde 
sunt perfect realizabile.

Designul suprafeţei

Culori

Aceste profile solide, de foarte bună calitate, oferă stabilitate excelentă, 
o longevitate excepţională şi un finisaj deosebit. Miezul solid, realizat din 
material reciclat ecologic, este îmbrăcat de un finisaj cu un design de 
calitate, făcând ca aceste profile să aibă cea mai mare rezistenţă din toată 
gama. Suprafaţa profilelor RELAZZO coro este finisată cu o perie specială 
care îi conferă designul remarcabil, o bază ideală pentru o ambianţă 
naturală şi relaxantă. RELAZZO calmo este finisat cu un proces de periere 
fină.

Lungime:
4000 mm 
6000 mm

Profil solid

 23 m
m

140 mm 

Fumo

*Notă: Culoarea Sasso este disponibilă numai pentru varianta NATURO.

Cremello MorelloSasso*


