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RELAZZO  
Na ČeM opraVDU zÁležÍ 

Vlastní terasa je místem pro příjemné posezení u grilu, veselé 
dětské narozeninové oslavy nebo prostě jen pro pohodové chvíle  
na lehátku. Buďte proto nároční, až budete vybírat vhodný materiál 
pro Váš venkovní „obývací“ pokoj. 

Atraktivní barvy a vysoce kvalitní povrchová úprava
profilů, která umožňuje pohodlnou chůzi naboso.
Navíc jistota, že to tak zůstane dlouhá léta. 
To Vám nenabídne žádná jiná terasa.

Trvalé potěšení s minimálními nároky na údržbu,
již žádné trhliny, žádné třísky – a to vše ve formě
ekologicky šetrného řešení.

Jednoduchá a rychlá montáž, stejně jako
bezproblémová demontáž – to jsou hlavní přednosti
tohoto sytému. Můžete také zapomenout na
každoroční zdlouhavou aplikaci ochranných nátěrů 
a broušení. 

Design a příjemný pocit

Dlouhá životnost a ekologie 

Montáž a údržba 

Výběrem terasového systému RELAZZO sázíte
na moderní řešení, které Vám nabízí vše, na čem
při realizaci terasy skutečně záleží:  
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RELAZZO  
DesIGN a pŘÍJeMNÝ poCIt 

Aby Vám radost dlouho vydržela, vyvinula společ-
nost REHAU materiál, který ani při dlouhodobém 
působení slunečních paprsků téměř nepřipustí 
barevné odchylky. Navíc i po letech intenzivního 
užívání zůstane Vaše terasa RELAZZO hladká  
a bez třísek.  

Špičková kvalita: vynikající materiálové

vlastnosti systému RELAZZO potvrzují

také nezávislé externí instituce. 

RELAZZO obsahuje minimálně 50 % dřeva
z evropské produkce, a tím se nemusíte vzdát ani
teplého pocitu dřeva. 

Naším nejdůležitějším vývojovým pracovníkem jste Vy, protože 
právě Vaše potřeby a přání jsou pro nás rozhodující. Nabízíme Vám 
atraktivní paletu barev a hebký povrch bez třísek, po kterém se 
můžete bez obav procházet také naboso. Díky vysoce kvalitnímu 
systému RELAZZO si můžete i Vy dopřát trvalou radost z nové 
terasy. 



RELAZZO 
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RELAZZO  
DloUHÁ žIVotNost a eKoloGIe  

Umožnila nám to vlastní interpretace materiálu
WPC: nejedná se totiž pouze o obyčejnou směs
dřeva a plastu, jak je tomu u mnoha jiných 
produktů. K výrobě systému RELAZZO je používán 
ekologický high-tech materiál. Profitujte z vyso-
ké odolnosti vůči hmyzu, plísním a dřevokazným 
houbám. Mezi jeho velké přednosti patří také vysoká 
rozměrová stálost, tzn. že jednotlivé profily „pracují“ 
jen minimálně. 

Vysoká kvalita systému RELAZZO byla nedávno také 
oficiálně potvrzena společností „Qualitätsgemein-
schaft Holzwerkstoffe e.V.“, která mu udělila pečeť 
kvality. Systém RELAZZO podléhá pravidelným 
zkouškám této nezávislé externí instituce, abychom 
mohli garantovat plnění vysokých nároků na jeho 
kvalitu také v budoucnu. 

Kvalita terasy se většinou projeví již po několika měsících: výkyvy 
teplot, nepříznivé povětrnostní podmínky a nejrůznější škůdci Vám 
ve většině případů předčasně pokazí radost z nové terasy. Při vývoji 
systému RELAZZO kladla společnost REHAU velký důraz také  
na dlouhou životnost, abyste si mohli užívat komfortu kvalitní terasy 
po dlouhá léta. 

Svoji kompetenci v materiálové oblasti

dokázala firma REHAU vývojem vlastní

receptury RAU-WOOD. Ta je základem

vyjímečných vlastnostÍ finálního

produktu. 



RELAZZO 
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RELAZZO  
MoNtÁž a ÚDržBa  

Věrný mottu „Montovat – Demontovat – 
Rozmontovat“ lze RELAZZO pokládat rychle  
a jednoduše – zcela bez rušivých a 
vyčnívajících šroubů. Stejně jednoduše lze 
jednotlivá prkna vyměnit nebo demontovat.

Spony používané v systému RELAZZO
jsou zhotoveny z nerezové oceli (V4A) se
speciální povrchovou úpravou. Toto nad-
standardní řešení umožní používat sys-
tém RELAZZO také v blízkosti zařízení 
se slanou nebo chlorovanou vodou. 

Vaše terasa ze systému RELAZZO se vyznačuje vysokou odolností.  
Pokud však budete mít v úmyslu později provést jakékoliv změny, 
např. při dodatečné instalaci osvětlení – otevírají se Vám díky 
našemu inovačnímu a k patentování přihlášeného systému poklád-
ky nové možnosti. 



RELAZZO 

Maximálně jednoduchá demontáž
jednotlivých terasových profilů z vazby: 

1  Zcela odstraňte spony na jedné straně 
2  Na protější straně spony pouze uvolněte 
3  Vyjměte jednotlivé profily 

1

2

3
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RELAZZO  
KrÁsNÉ VYHlÍDKY pro VaŠI terasU 

Rozsáhlá paleta barev a vysoce kvalitní 

systémové komponenty – terasový 

systém RELAZZO firmy REHAU Vám 

poskytuje vytváření nových řešení  

bez omezení.

Terasové profily RELAZZO jsou 

oboustranně použitelné. Lze zvolit povrch 

s hrubším rýhováním nebo jemně vroub-

kovanou variantu.

Sasso

Ambra

Grano

Ametista

Ciottolo 

Terra

Moderní, klasická nebo nadčasově elegantní – díky systému 
RELAZZO získá každá terasa svůj jedinečný a nezaměnitelný 
vzhled. Rozsáhlá paleta barev a vysoce kvalitní systémové 
komponenty Vám poskytují téměř neomezenou volnost při 
kreativním vytváření nových designových a konstrukčních řešení. 
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RELAZZO 

Inovativní kompletní systém RELAZZO složen z podlahového prkna 
a kvalitního příslušenství udělá z každé terasy jedinečnou záležitost. 
Pomocí promyšlené spodní konstrukce, komfortního systému 
sponek, jako i  bezpečných ukončovacích lišt, lze provést každou 
pokládku úsporně a s dlouhodobým efektem. 
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relazzo oD spoleČNostI reHaU  
pŘesVĚDČIlI JsMe VÁs? 

Kontaktujte prosím odborného dodavatele ve vašem nejbližším okolí. 
V REHAU Praha obdržíte podrobné informace o programu RELAZZO, 
montážní návod a technické informace. Všechny informace naleznete 
na www.rehau.cz/relazzo. Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím 
e-mailu relazzo.cz@rehau.com.

Máte zájem o další informace, vzorky nebo potřebujete poradit? 

Právní upozornění: Profily RELAZZO z materiálu WPC a spodní
konstrukce byly vyvinuty speciálně pro použití na terasách. Produkty
nemají stavebně technické povolení a nelze je proto používat
jako konstrukční a nosné prvky. Je třeba dodržovat odpovídajícím
způsobem místní stavební předpisy. Řiďte se prosím také pokyny
uvedenými v návodu k pokládce a v našich technických informacích. 


