
Terasová prkna Relazzo slibují dokonalý odpočinek. 
Začíná to již pokládkou. Díky unikátnímu systému 
pokládky již instalace nemůže být jednodušší. Pomocí 
systémového řešení je možné instalovat bez předvrtávání 
a až 6x rychleji než u běžné podlahy. Velkou výhodou je 
možnost různých vzorů skládání podlahy.

Zákazníkům se snažíme poskytnout kompletní servis. 
Od prvotní schůzky s klientem, kde jsou definované 
základní požadavky, přes výběr a doporučení typu, druhu 
a barvy podlahy, společně s technickým zhodnocením 
daného terénu se zaměřením, až po finální pokládku 
terasových profilů. 

V příjemném prostředí našich showroomů si můžete v 
klidu prohlédnout nejenom vzorníky barev jednotlivých 
prken, ale i reálnou terasu tvořenou z prken RELAZZO. 
Součástí celého procesu je vypracování nezávazné 
cenové kalkulace s daným návrhem pokládky.
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Barvy, které nevyblednou 
Prkna RELAZZO jsou odolná vůči UV záření, barevný odstín zůstane zachován dlouhá léta 
a nevytváří se barevné odchylky. Žádaná přirozená patina dřeva se vytvoří již krátce po 
pokládce. 

Design a příjemný pocit
Jednotlivé profily podlahy mají vysoce kvalitní povrchovou úpravu, chůze naboso je 
příjemná a nebolí. Tvary a profily jsou variabilní, nejrůznějším kreativním a designovým 
řešením se meze nekladou.

Stálý tvar a bez třísek
Celý terasový systém není náročný na údržbu, je bez trhlin a třísek. Zároveň disponuje 
vysokou stabilitou a je tak možné dlouhodobé zatížení bez závislosti na rozměru a 
designu. 

Odolný vůči mrazu, teplu i vlhkosti
Materiál je plně odolný vůči povětrnostním vlivům i při dlouhodobém působení 
slunečních paprsků, vlhkosti nebo mrazu. Navíc si udržuje stabilní tvar a pevnost profilů, 
a proto jej lze využít i v bezprostřední blízkosti vodních ploch – bazénů i moře.

Minimální nároky na údržbu
Nemusíte ošetřovat podlahu dodatečnými ochrannými nátěry, ani napouštět oleji nebo 
brousit prkna. Jednoduché a pravidelné čištění pouze vodou ze zahradní hadice zachová Vaši terasu stále krásnou a čistou – plísně ani rez nemají šanci. 

Vysoce ekologické
Profily podlahy  jsou plně recyklovatelné a jejich likvidace je opravdu velmi jednoduchá. Jak spodní konstrukci, tak i samotná prkna lze pokládat za biomasu. Z dlouhodobého 
hlediska jsou tyto systémy hospodárnější, než tradiční dřevěné plochy, k čemuž přispívá výrazně delší životnost.
 
Protiskluzná
Aby byl povrch co nejvíce odolný proti uklouznutí, byly na terasová prkna použité speciální postupy zušlechtění, jako je kartáčování nebo ražba. Na rozdíl od dřevěných podlah 
nebo neošetřených terasových prken z WPC se tímto dosáhne vysoké třídy protiskluznosti (≥24°/třída C, podle DIN 51097). 

Relazzo PURO - nadčasová elegance
Klasická a jednoduchá. RELAZZO puro doporučujeme 
především pro velké plochy. U tohoto typu nabízíme dutý profil 
nebo ušlechtilé prkno z masivu, kdy obě dvě varianty je možné 
použít do libovolného prostředí. Profily lze snadno zkrátit a 
upravit. Navíc se můžete rozhodnout mezi dvěma šířkami prken 
(140 mm a 194 mm), osmi různými barvami a mezi dvěma typy 
povrchové úpravy – na jedné straně elegantně kartáčované 
vroubkování, na druhé straně výrazné rýhování.

Relazzo NATURO/ FINELLO 
Dejte volný průběh své kreativitě – s kartáčovaným povrchem 
finello, s kartáčovaným povrchem naturo s kresbou dřeva, či s 
kartáčovanou vroubkovanou rubovou stranou riva, 
a to ve čtyřech barvách. Jistě oceníte hlavní výhody, jako jsou 
extrémně rychlá pokládka, nízká instalační výška, velká nosnost 
a prkna bez třísek, po kterých můžete nechat pobíhat své 
děti bosé. Terasová prkna jsou nejen odolná vůči UV záření, 
ale také jsou minimálně náročná na údržbu. Pro variantu 
NATURO se rozhodla i porota renomované designerské ceny 
Red Dot Award. Díky přirozeně působícímu povrchu v optice 
dřeva, který se osvědčil svou trvanlivostí, si společnost za tuto 
podlahu odnesla cenu za produktový design za rok 2015 v nově 
zavedené kategorii „Materiály a povrchový vzhled“. 

Relazzo CORO/CALMO
Silné jádro a silný povrch. Jedná se o vysoce odolná masivní 
prkna, která jsou opatřená krycí vrstvou zajišťující dlouhodobou 
životnost. Pro tato prkna je použité speciální kartáčování, díky 
kterému vzniká vysoce kvalitní povrch a design. Pro RELAZZO 
calmo se navíc provádí vysoce jemné kartáčování. Náročná povrchová úprava coro a calmo je zárukou toho, že chůze naboso je jedinečným zážitkem – bez natírání a olejování. 
Opět zde můžete vybírat mezi kartáčovanou stranou prkna a vroubkovanou stranou. Pro stabilní jádro terasových prken RELAZZO coro se zužitkovávají například recyklovaná 
víčka z PET lahví. Díky rozsáhlým kompetencím a zkušenostem se zpracováním materiálu tak vzniká kvalitní, robustní a zároveň vysoce ekologický materiál.

Do všech terasových prken je možné zabudovat LED osvětlení, které oceníte především za dlouhých letních i zimních večerů. Naši obchodníci Vám poradí, jak kombinovat 
barevnost prken s barvou konstrukce pergoly z kolekce DIAMOND DESIGN – dohromady pak vytvoří dokonalé místo k odpočinku pro vaši rodinu.

Když vám v DIAMOND DESIGN vykreslíme prosluněný, pohodový den na terase se vším komfortem okolo, kromě slunečného počasí jsme schopni vše splnit. Pohodlně vás 
usadíme na designový, pohodlný a bezúdržbový nábytek pod bioklimatickou pergolu a vtiskneme vám ovladač do ruky. Toto vše umístíme na příjemnou terasu, jejíž prkna 
přímo vybízí k chůzi naboso. Terasa, balkón, zimní zahrada, střešní terasa nebo olemování bazénu? Žádný problém!

Inovativní terasový systém RELAZZO na bázi WPC je vyráběn z materiálu 
RAU-WOOD, vyvinutý firmou REHAU. Wood-Polymer-Composite = dřevo + plast – 
spojeno v jednu hmotu. 
Materiál z WPC v sobě snoubí kladné vlastnosti samotného dřeva jako přírodního 
materiálu a kladné vlastnosti polymeru jako syntetického materiálu. Díky složení 
50% smrkového dřeva a 50% polypropylenu jsou terasové systémy vyváženým 
kompositem s ideálními vlastnostmi.

 Vynikající materiálové vlastnosti systému RELAZZO potvrzují také nezávislé 
externí instituce. Tyto terasové systémy mají pečeť kvality společnosti „Qualitats-
gemainschaft Holzwekstoffe e. V.“ VHI a jsou nositelem TÜV-OKTA-GON pobočky 
TÜV-SÜD. Pečeť jakosti stanovuje jednotné ukazatele kvality pro terasové profily  
a označuje výrobky, které odpovídají nejvyšším nárokům na kvalitu. Certifikát TÜV 
představuje přísnější mezinárodní zkoušky a limity. Vlastnosti výrobků tak podléhají 
pravidelné kontrole ze strany nezávislých externích institutů.
 

                                            

udržitelná budoucnost

Povrch 1: PURO
kartáčovaný a rýhovaný

Povrch 1: FINELLO
kartáčovaný

Povrch 1: NATURO
kartáčovaný a reliéfní

Povrch 1: CORO
kartáčovaný a reliéfní

Povrch 1: CALMO
jemné kartáčování

Povrch 2: RIVA
kartáčovaný a vroubkovaný

Povrch 2: RIVA
kartáčovaný a vroubkovaný

Povrch 2: RIVA
kartáčovaný a vroubkovaný

Povrch 2: RIVA
kartáčovaný a vroubkovaný

Povrch 2: RIVA
kartáčovaný a vroubkovaný
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VÁZÁNÍ CO2

KLIMA
POTŘEBUJE

OCHRANU

SUROVINY

KNOW - HOW
SPOLEČNOSTI REHAU

RECYKLACE

RELAZZO

Na změně klimatu
se výrazně podílí
vypouštění CO2 do 
atmosféry.

Vyvíjíme inovativní udržitelné 
materiály s maximální 

surovinovou efektivností.

REHAU zužitkovává 
nevyužité zbytky dřeva v 

kombinaci s ekologickými 
polymery.

Tak vzniká kvalitní materiál 
na bázi WPC  - částečně z 
recyklovaného materiálu. 

WPC představuje
základ pro stylová terasová 
prkna RELAZZO s dlouhou 

životností.

RELAZZO šetří suroviny hned ve dvojím ohledu.
Kvůli RELLAZZO totiž není poražen ani jeden
strom, a terasová prkna RELAZZO mají navíc 
delší životnost než běžná dřevěná prkna.

Na každý metr 
čtvereční podlahy 
RELAZZO 
připadne 21,2 kg CO2.
Dlouhodobé 
a ekologické.
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Brosso
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Aktuální dekory a barevné odstíny můžete shlédnout na našich showroomech. 

RUB

LÍC


