
Budownictwo
Motoryzacja

Przemysł

www.relazzo.pl

aranżacja Przestrzeni
relazzo - system desek komPozytowych



2 3 4

„Architekturę zewnętrznych przestrzeni i 
powierzchni trzeba wymyślić od nowa. Podstawowe 
zadanie architekta polega na możliwie całkowitym 
przetworzeniu dostępnego budżetu w piękno 
połączone z walorami użytkowymi. Wyjątkową 
przyjemność sprawia to wówczas, gdy można 
korzystać z tak niezwykłych materiałów i produktów 
jak system RELAZZO, pozwalający przełamać 
barierę prostej użyteczności. Dzięki temu piękno 
można wzbogacić o nowe wymiary: precyzję 
wykonania, wyrafinowanie i formę, połączone z 
komfortem i dobrym samopoczuciem.“

Klaus Würschinger, 
Architekt w firmie WEBERWÜRSCHINGER

aranżacja Przestrzeni
liVe the relazzo way. 

- ekologiczny materiał

- naturalne piękno 

- wysoka jakość

- stabilność kształtu na lata

- brak pęknięć i drzazg

- wyjątkowo łatwa pielęgnacja

- niezwykła trwałość

- odporność na warunki atmosferyczne 

- łatwość projektowania i montażu

taras. relazzo.
unikalne właściwości

Architekci berger.hofmann og

Dom jednorodzinny –  
Zell am Moos, Austria
 
Relazzo zmienia taras w przestrzeń do życia 
i odpoczynku. Staje się on wyrazem 
indywidualnego stylu tworzących je ludzi.
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najwyższy Poziom jakości 
Potwierdzony Przez niezależne instytucje

Innowacyjny system tarasowy RELAZZO 
produkowany jest w Austrii z kompozytu 
RAU-WOOD* opracowanego przez REHAU.

Materiał ten łączy zalety rodzimych gatunków drewna ze zrównoważonych upraw 
leśnych oraz wysokiej jakości polimerów. 

Najwyższa jakość, stabilność kształtu, odporność na działanie warunków atmosfe-
rycznych, łatwość pielęgnacji oraz trwałość i brak drzazg to tylko niektóre z jego 
cech. 

Bogata kolorystyka, dwa rodzaje wykończenia powierzchni, deski oferowane w 
trzech długościach i dwóch szerokościach oraz wrażenia optyczne i dotykowe jak w 
przypadku prawdziwego drewna sprawiają, że możliwości zastosowania systemu 
RELAZZO są praktycznie nieograniczone. 

Ofertę dopełnia kompetentne doradztwo autoryzowanych przedstawicieli 
handlowych REHAU, kompleksowe narzędzia internetowe, obejmujące funkcję 
projektowania tarasu, konfigurator online i instrukcje układania, a także prosty 
montaż i demontaż.

Nadzwyczajne właściwości kompozytu 
RELAZZO potwierdzają niezależne instytucje:

*RAU-WOOD to wysokiej jakości materiał WPC (wood-polymer-composite).

RELAZZO - QG/2008/Z08, PP

 relazzo. 
 system tarasowy.



8 9

Poczucie Przestrzeni 
unikalne Piękno

Największą atrakcję stanowi dach o powierzchni 

ok. 3000 m2, pokryty w całości zielonym dywa-

nem naturalnej i sztucznej trawy. Powstała na 

nim wyjątkowa strefa wypoczynku, podzielona na 

część wewnętrzną i zewnętrzną. 200-metrowy 

taras RELAZZO utrzymany w stylu lounge design 

i otwarta przestrzeń zapraszają na przerwę w 

pracy.

Budynek biurowy IDOM 
– Bilbao, Hiszpania
Grupa IDOM to na hiszpańskim rynku 
lider w zakresie usług konstrukcyjnych, 
architektonicznych i konsultingowych. 
Modernizując swoją siedzibę, firma 
określiła najwyższe wymagania pod 
względem wzornictwa, ekologii i 
zrównoważonego rozwoju. Wybór padł 
na produkt REHAU.
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materiał o wyjątkowych właściwościach 
liczy się doświadczenie

Pasja odkrywania i wykorzystywania nieograniczonych możliwości tkwiących w polimerach uczyniła z 
firmy REHAU globalnego lidera w zakresie rozwiązań opierających się na tych tworzywach. Długoletnie 
doświadczenie i wiedza znajdują odzwierciedlenie również w kompozycie RAU-WOOD, wysokiej jakości 
materiale WPC (wood-polymer-composite) stworzonym przez specjalistów REHAU.

KOLORY, KTÓRE NIE BLAKNĄ 
Deski RELAZZO są odporne na działanie promieniowania UV. Dlatego ich 

kolor pozostaje niezmienny przez wiele lat, nabierając naturalnej patyny drewna już 
w kilka tygodni po zamontowaniu.

PIĘKNE WZORNICTWO I WYJĄTKOWE ODCZUCIA
Atrakcyjne, nowoczesne kolory i piękne powierzchnie, po których chodzenie 

boso sprawia czystą przyjemność, oraz prosty montaż, bez ograniczeń dla wielkości 
i kształtu tarasu, zapewniają praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji 
przestrzeni.

STABILNOŚĆ KSZTAŁTU I BRAK DRZAZG
System tarasowy, niezależnie od wielkości i układu tarasu, zapewnia 

niezwykłą stabilność także przy intensywnym korzystaniu i dużych obciążeniach. 
Ponadto gwarantuje brak drzazg praktycznie bez konieczności konserwacji.

ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ I NISKĄ TEMPERATURĘ ORAZ WILGOĆ            
Materiał RAU-WOOD gwarantuje odporność na wpływ warunków atmosfe-

rycznych również w przypadku dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury, 
wilgoci czy mrozu. Dotyczy to zarówno niezmienności kształtu, jak i wytrzymałości 
profili i umożliwia nieograniczone zastosowanie w sąsiedztwie wody - czy to wokół 
basenu, czy nad morzem.

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA I KONSERWACJI          
Długa przyjemność przy minimalnym nakładzie pracy – pęknięcia i drzazgi 

należą do przeszłości. Podobnie jak czasochłonne malowanie, olejowanie i 
szlifowanie. Wystarczy płukanie ciepłą wodą i raz lub dwa razy do roku zastosowa-
nie myjki wysokociśnieniowej - nawet pleśń i zabrudzenia nie mają żadnych szans.

EKOLOGICZNiE Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI           
Deski RELAZZO można w całości poddać recyclingowi, przy czym proces 

ten jest wyjątkowo nieskomplikowany, ponieważ deski i legary uznaje się za 
biomasę. Ze względu na zwiększoną wytrzymałość deski nie wymagają też 
malowania i konserwowania, co sprawia, że w dłuższej perspektywie stanowią 
rozwiązanie o wiele bardziej ekonomiczne niż tradycyjne tarasy drewniane.
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Projektowanie Przestrzeni
nieograniczone możliwości aranżacji

RAU-WOOD to efekt zaawansowanej techno-

logii. Materiał o stabilnej formie, odporny na 

nasłonecznienie, temperaturę, wilgoć, mróz czy 

lód. I to wszystko bez jakichkolwiek drzazg.
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Perfekcyjne wzornictwo
możliwości działania dla Pomysłowych

RELAZZO to atrakcyjne kolory, dwa rodzaje wykończenia 
powierzchni, deski w trzech długościach i dwóch 
szerokościach. Daje to praktycznie nieograniczone możliwości 
wzornicze - bez względu na wielkość i kształt tarasu.

Taras stanowi wyraz indywidualności budynku, którego jest dopełnieniem, oraz ludzi, którzy go 
tworzą i ożywiają. Nowoczesne i eleganckie ryflowanie desek nie tylko przypomina o naturalnym 
charakterze drewna, lecz nadaje im cechy antypoślizgowe i zapobiega tworzeniu się drzazg. Dzięki 
temu materiał ten nadaje się również na wykończenie schodów. Także we wnętrzach 
RELAZZO sprawdzi się znakomicie jako materiał na posadzki.

Dzięki uniwersalnym właściwościom materiał ten można - zależnie od podłoża - wykorzystywać w 
niemal wszystkich sytuacjach, nadając mu różne formy w zależności od potrzeb. RELAZZO 
sprawdzi się doskonale jako wykończenie wewnętrznego dziedzińca hotelu, element nowoczesnej 
architektury na głównym rynku miasta, atrakcyjne dopełnienie biurowca, dekoracyjne wykończenie 
powierzchnii przy basenach - o właściwościach antypoślizgowych, miejsce odpoczynku przy boisku 
sportowym, niezawodny plac zabaw w przedszkolu lub szkole albo jako ulubiona oaza spokoju w 
domu jednorodzinnym.

Ofertę dopełniają kompleksowy pakiet elementów systemowych, takich jak listwy krawędziowe i 
wykończeniowe, profile do zakrywania szczelin, elementy oświetleniowe oraz niewidoczny, 
inteligentny system legarów i mocowania. Łatwe w montażu źródła światła efektownie podkreślają 
piękno nowego tarasu.

Ciottolo (Powierzchnia ząbkowana)

Sasso (Powierzchnia ząbkowana)

Terra (Powierzchnia ząbkowana)

Ametista (Powierzchnia ząbkowana)

Ambra (Powierzchnia ząbkowana)

Grano (Powierzchnia ząbkowana)

Ciottolo (Powierzchnia ryflowana)

Sasso (Powierzchnia ryflowana)

Terra (Powierzchnia ryflowana)

Ametista (Powierzchnia ryflowana)

Ambra (Powierzchnia ryflowana)

Grano (Powierzchnia ryflowana)

Paleta kolorów i wzorów
na każdy gust
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Porównania z innymi materiałami – jak tutaj 

podczas wystawy „OGRODY TULLN“ w Austrii – 

przekonują o doskonałych właściwościach stwor-

zonego przez REHAU kompozytu RAU-WOOD.

Brak drzazg, właściwości antypoślizgowe, łatwa 

pielęgnacja i trwałość to decydujące kryteria, 

przemawiające za wykorzystaniem desek 

RELAZZO w szkołach i przedszkolach. 

Planowanie Powierzchni
odPowiednia koncePcja dla każdego wyzwania

Klub golfowy Kitzbühel –
Schwarzsee, Austria

Przyjemność bez kompromisu. Elegancki 
słoneczny taras to nie tylko „salon“ dla 
członków klubu i graczy. Design, 
spektakularny widok i doskonała 
kuchnia cieszą również publiczność.
Można się tu rozluźnić i w dobrym stylu 
cieszyć zwycięstwem lub po prostu 
celebrować 19 dołek.
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sPrytne elementy systemu
gwarantowana indywidualność

Opracowany przez REHAU system montażu 
niezwykle ułatwia układanie tarasu.
Umożliwia on nie tylko szybki i precyzyjny montaż, 
lecz w razie potrzeby również prosty i błyskawiczny 
demontaż pojedynczych desek bez ich uszkadzania.

Montaż desek RELAZZO jest prosty. Można je 

układać niemal na każdym podłożu. Sprawdzą 

się też doskonale jako wykończenie schodów.

W obydwu wersjach – ryflowanej i ząbkowanej – deski 
są dostępne w dwóch szerokościach: RELAZZO
origin 140 mm lub RELAZZO pro 194 mm. Szersza 
wersja przekonuje przede wszystkim wymiarami, 
umożliwiającymi szybszy montaż, wrażeniem jeszcze 
większej solidności i niezwykle atrakcyjnym wyglądem 
tarasu dzięki mniejszej liczbie szczelin. 

Z myślą o wykończeniu krawędzi i schodów oraz 
zastosowaniach specjalnych powstał ponadto panel 
RELAZZO edge o szerokości 140 mm, który dzięki 
zastosowaniu pełnego profilu można docinać do 
dowolnego kształtu. 

Wysokiej jakości i atrakcyjne w formie elementy 
systemu, takie jak listwy krawędziowe i  
wykończeniowe, wypełnienia szczelin, niewidoczny 
system legarów oraz możliwość montażu różnych 
źródeł światła stanowią dopełnienie koncepcji tarasu.

RELAZZO origin

RELAZZO pro

RELAZZO edge

Maksymalnie łatwy demontaż 
pojedynczych desek:

1  Całkowicie usunąć 
klipsy z jednej strony

2  Poluzować klipsy 
po drugiej stronie

3  Wyjąć deskę

1

2

3
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łatwe Planowanie
komPetentna Pomoc w Pakiecie

Zaprojektowanie tarasu RELAZZO jest tak łatwe, że 
można je wykonać samodzielnie.

Pomoże w tym kompleksowy pakiet 
internetowy, na który składają się 
szczegółowe informacje techniczne 
czy konfigurator online, umożliwiający 
obliczenie zapotrzebowania na 
materiał RELAZZO, a także 
ułatwiający zamówienie oraz 
wizualizację nowego tarasu; oraz 
instrukcje i filmy montażowe.

Autoryzowani przez REHAU sprzedawcy oferują ponadto architektom, projektantom 
i użytkownikom końcowym dodatkowe informacje, wzory produktów i kompetentne 
wsparcie w realizacji nawet najbardziej indywidualnych i wymagających 
przedsięwzięć.
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uszlachetnianie Powierzchni 
tarasy marzeń

Dzięki dużej wytrzymałości i odporności na war-

unki atmosferyczne RELAZZO nadaje się idealnie 

do wykorzystania w przestrzeni publicznej.

Nowoczesna elegancja monachijskiego hotelu 

Marriott widoczna jest również na nowym tarasie 

restauracji „terrace 93“ oraz w przyległym barze 

- 70 m2 paneli RELAZZO nadaje tej przestrzeni 

śródziemnomorski charakter.

Hotel & Resort Lafodia – 
Wyspa Lopud, Chorwacja

Elegancki basen główny w centrum 
kompleksu wypoczynkowego. Można się 
tu odprężyć pod palmami, wypić drinka 
przy zachodzie słońca lub podziwiać 
nocne niebo – na jeszcze rozgrzanych 
słońcem deskach RELAZZO.
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relazzo – outdoor liVing
Poczuć dotyk lata

W połączeniu z oferowanym przez REHAU syste-

mem COVREX deski tarasowe RELAZZO tworzą 

harmonijne rozwiązanie wokół basenu.

Latarnia morska w spokojnej wiosce rybackiej 

Lekeitio w pobliżu Bilbao, znanej z romantycz-

nych zachodów słońca. Innowacyjny system 

tarasowy drwi sobie tutaj z niepogody i fal.

Dom jednorodzinny – 
Graz, Austria 
Udane połączenie doskonałych 
właściwości systemu RELAZZO z 
architektonicznym wyrafinowaniem.
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Unlimited Polymer Solutions
Wiedza i innowacyjność uczyniły firmę REHAU wiodącym dostawcą wyrobów polimerowych i związanych 
z tym usług dla budownictwa, branży motoryzacyjnej i szeroko rozumianego przemysłu. Dzięki połączeniu 
zaawansowanej myśli konstrukcyjnej i silnej zdecentralizowanej organizacji dystrybucyjno-usługowej 
międzynarodowa grupa REHAU należy do najważniejszych uczestników rynku. Najwyższy profesjonalizm, 
obejmujący wszystkie etapy powstawania produktu, od opracowania materiałów po jego wykonanie, oraz 
pasja, pozwalająca dostrzec nieograniczony potencjał tkwiący w materiałach polimerowych, stanowią o 
sukcesie REHAU jako globalnej marki segmentu premium.

www.rehau.pl/relazzo
zeskanuj kod Qr i dowiedz się więcej




