Стисло про всі переваги
RELAZZO puro:
- Стійкі кольори
- Візуальна й тактильна
ідентичність натуральному дереву
- Відсутність потреби у шліфуванні,
фарбуванні, просоченні
- Відсутність скалок, стійкість до
розтріскування
- Найнижча можлива слизькість
згідно зі стандартом DIN 51097
- Швидке вкладання
- Екологічно чисте виробництво з
використанням місцевих
сертифікованих порід деревини
- Вісім природних кольорів
- Два варіанти ширини
- Відмінна якість

*

Вісім
их
природн
кольорів

* Спільно із Союзом німецьких
підприємств лісопереробної
промисловості (VHI) ми стоїмо
на позиціях екологічно чистого
будівництва: наші терасові дошки
та фасадні елементи з деревно-полімерного композиту (WPC)
проходять сертифікацію в Інституті
будівництва та довкілля (IBU) для
отримання екологічних декларацій
продукції (EPD).

Матеріали з колекції RELAZZO надихнуть вас на
створення власної зони комфорту на свіжому
повітрі. Дошки RELAZZO не відрізнити від
натурального дерева ані візуально, ані на дотик,
однак доглядати за ними значно простіше.
Вони виготовлені з високоякісного деревнополімерного композиту (WPC) і поєднують у
собі неординарний дизайн для використання
просто неба із неперевершеною якістю.

Матеріали RELAZZO продумані до дрібниць.
Будемо раді вас проконсультувати!
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РОЗМАЇТТЯ RELAZZO

RELAZZO PURO

Вісім природних кольорів — практично безмежні
можливості оформлення.

Стримана класика. Дошки RELAZZO puro з їхніми
грубими канавками якнайкраще підходять для
покриття великих площ.

Тип поверхні

Вишуканість на всі часи
Дошки серії RELAZZO puro вкладаються на видноті, але дуже м’яко
вписуються в будь-який екстер’єр із воістину класичною скромністю,
що ніколи не вийде з моди.

Дайте волю своїй фантазії.

Ваша вишуканість. Ваш завжди актуальний
стиль
Вибір лише за вами
Придбайте те, що вам до вподоби: полегшений порожнистий профіль
із камерами або масивну дошку, що ідеально підходить для сходів,
сходових майданчиків, країв терас і уступчастих конструкцій. Можна
також вибрати потрібну ширину (140 або 194 мм) і бажаний тип
поверхні (дрібні рифлі або грубі канавки).

Масивна дошка

194 mm

Довжина:
4000 / 5000 / 6000 мм

PURO,
брашована поверхня з канавками;
колір: Terra

RIVA,
брашована поверхня з рифлями;
колір: Terra

- 8 природних кольорів, 2 варіанти ширини
- Особлива придатність для великих площ
- Новинка: швидше вкладання,
без попереднього свердління

Кольори

Terra

Ambra

Ametista

Sasso

Ciottolo

Grano

Fumo

Crema

30 mm

140 mm

30 mm

Порожниста
дошка

140 mm
Довжина:
4000 / 5000 / 6000 мм

