
Mój taras. Moje reLaZZo. 
systemy tarasowe dla wymagających.

NOWOŚĆ: 

reLaZZo coro

– calmo





Uwolnij swą kreatywność i zaprojektuj 
taras, według własnego gustu. Bogata paleta 
kolorów desek, pięć różnych wariantów 
wykończenia powierzchni, w tym również 
struktura drewna, trzy szerokości i trzy 
długości desek zapewnią Ci pełną swobodę 
projektowania. 

Stwórz swoją własną przestrzeń 
z pomocą inspirującej kolekcji desek 
tarasowych RELAZZO.
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Mój stYL ŻYCIa. Moja KoLeKCja.
reLaZZo – deski tarasowe w moim guście.



Wyjątkowa trwałość:  
Szlachetna, luksusowa i trwała: 
RELAZZO coro&calmo stanowi 
zwieńczenie całej kolekcji. 
Dopracowana w każdym 
szczególe deska pełna z rdzeniem 
upcyklingowym zapewnia 
wyjątkową stabilność i trwałość.

Naturalne wzornictwo:  
Kreatywna, modna i urzekająca: 
Kolekcja RELAZZO finello 
& naturo przekona do siebie 
każdego miłośnika designu. 
RELAZZO finello & naturo to 
struktura przypominająca naturalne  
drewno i piękne powierzchnie, po 
których chodzenie boso sprawia 
prawdziwą przyjemność.

reLaZZo puro reLaZZo finello & naturo  reLaZZo coro & calmo

Ponadczasowa elegancja:  
Klasyczna, prosta i elegancka: 
RELAZZO puro idealnie nadaje 
się do zastosowania na dużych 
powierzchniach. W ośmiu  
naturalnie pięknych kolorach, 
dostępne zarówno jako deska 
komorowa, jak i pełna. RELAZZO 
puro idealnie dopasowuje się do 
każdego otoczenia.

NOWOŚĆ





puro 
 – ponadczasowa

- 8 naturalnych kolorów, 2 szerokości 
 i 3 długości desek tarasowych

- Szczególnie polecane do zastosowania 
 na dużych powierzchniach

- Szybsze układanie, bez nawiercania



puro – ponadczasowa

Idealna do wykończeń: 
Deska pełna to doskonałe
rozwiązanie do wykończenia
krawędzi, schodów i cokołów.
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Wyjątkowa różnorodność
Masz wybór pomiędzy deskami komorowymi
i pełnymi: oba rodzaje desek charakteryzuje łatwość
docinania i prosta obróbka. Deski pełne nadają się
szczególnie do wykończenia schodów, stopni,
krawędzi i cokołów. Deski puro dostępne są w 
dwóch szerokościach (140mm i 194mm) i ośmiu 
kolorach – dzięki temu możesz zaprojektować taras 
spełniający Twoje najwyższe wymagania.

Terra

Ciottolo Grano Fumo Crema

Ambra Ametista Sasso

PURO (ząbkowana) RIVA (ryflowana)

reLaZZo puro 
Moja elegancja. Moja ponadczasowość.

Wykończenie powierzchni

Kolorystyka

Klasyczny design kolekcji puro oraz sprawdzona technika montażu sprawiają, że 
jest to produkt ponadczasowy. RELAZZO puro to pełna swoboda w projektowaniu. 
Szeroka paleta barw i dwa rodzaje wykończenia powierzchni – ryflowana 
i ząbkowana sprawiają, że możliwości zastosowania deski puro są praktycznie 
nieograniczone.

układanie bez

nawiercania

9





finello  
& naturo 
– stylowa

- Dla koneserów wzornictwa: wyróżniona 
 nagrodą Red Dot Award struktura naturo

- 6-krotnie szybszy montaż dzięki 
 opatentowanemu systemowi szybkiego 
 układania

- Niska wysokość zabudowy: 
 idealne do renowacji tarasów i balkonów



reLaZZo FINeLLo & Naturo 
Mój design. Moja kreatywność.

finello – stylowa

Miłośnicy designu nie przejdą obojętnie obok deski RELAZZO finello&naturo. Naturalnie wyglądająca  
powierzchnia deski przypominająca prawdziwe drewno wielokrotnie została uhonorowana nagrodami. 



Twój gust. Twój wybór: trzy rodzaje powierzchni i cztery kolory. Uwolnij swą 
kreatywność – możesz wybierać między szczotkowaną deską RELAZZO finello, 
strukturą drewna RELAZZO naturo oraz ryflowaną strukturą riva.

Wzornictwo dla koneserów
Linia kolekcji RELAZZO finello & naturo daje
przyjemne uczucie obcowania z prawdziwym
drewnem. Trzy rodzaje wykończenia powierzchni,
w tym jedna przypominająca naturalne drewno
nadają tarasowi niecodzienny styl. Brak drzazg i
właściwości antypoślizgowe sprawiają, że po tarasie
bez obaw można przechadzać się gołą stopą.

Deski RELAZZO finello & naturo przewyższają inne
systemy tarasowe nie tylko pod względem
wzornictwa. Wyjątkowo innowacyjny system
montażu, odporność na działanie czynników
atmosferycznych, wyjątkowa wytrzymałość oraz
mały nakład pracy przy utrzymaniu tarasu w
czystości, to zalety które przekonają najbardziej
wymagających.

NATURO RIVA 

Terra Tasso Pino

FINELLO

Wykończenie powierzchni

Kolorystyka

system

szybkiego

układania

Sasso 1 Fumo 2

1 Sasso dostępny jest 
wyłącznie w strukturze naturo. 
Kolor dostępny na zapytanie.

2 Fumo dostępny jest 
wyłącznie w strukturze finello.
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Mam pewność: 
brak drzazg i właściwości antypoślizgowe – po
tarasie można chodzić boso bez żadnego ryzyka.

naturo – stylowa



RELAZZO naturo wygląda jak drewno, w dotyku przypomina drewno, można je obrabiać 
jak drewno – jest jednak znacznie łatwiejsze w pielęgnacji niż drewno. Te wyjątkowe deski łączą 
design z naturalnością oraz jakością na najwyższym poziomie.





coro & 
calmo 
– wyjątkowa

- Wyjątkowo odporna deska pełna

- Duża stabilność i żywotność

- Optymalne połączenie trwałości i  
 wytrzymałości dzięki zastosowaniu rdzenia 
  upcyklingowego

- Najwyższa swoboda projektowania: 
 idealnie nadaje się do wykończeń tarasów 
 o niestandardowych kształtach

NOWOŚĆ



reLaZZo Coro & CaLMo 
Moje wymagania. Moja trwałość.

Brosso Grisso Cremello Morello

CORO RIVA 

Wykończenie powierzchni

Kolorystyka

RELAZZO coro: trwały rdzeń i wytrzymała powierzchnia. Masywny rdzeń tej 
deski chroniony jest przed zewnętrznymi wpływami przez warstwę wierzchnią, 
czyniąc ją jedną z bardziej wytrzymałych w całej kolekcji. Powierzchnia deski 
wykańczana jest w procesie szczotkowania, co nadaje jej wyjątkowy charakter.

rdzeń z materiału 

pochodzącego z 

upcyclingu

CALMO
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Wyjątkowa: 
niezwykle wytrzymała deska
pełna z rdzeniem o niezwykłej
trwałości.coro & calmo – wyjątkowa
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reLaZZo Coro&CaLMo 
trwałość i wytrzymałość.

Do produkcji rdzenia desek RELAZZO coro&calmo stosuje się na przykład 
przetworzone nakrętki od butelek. Dzięki doświadczeniu REHAU w zakresie 
przetwarzania tworzyw sztucznych powstaje w ten sposób wytrzymały a jed-
nocześnie bardzo ekologiczny materiał. RELAZZO coro&calmo nada Twojemu 
tarasowi wyjątkowy charakter.  Ponadto oferując ten produkt firma REHAU 
podkreśla świadome podejście do korzystania z zasobów naturalnych. 

NOWOŚĆ:  

system szybkiego 

układania.
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Międzynarodowy znak jakości dla tarasów z WPC
testowanych w najróżniejszych zastosowaniach
(np. właściwości antypoślizgowe, odporność na
warunki atmosferyczne), jak również pod kątem
stabilności (np. odporność na zginanie).
 

Jeszcze bardziej rygorystyczne testy jakościowe,
rodem z branży samochodowej, są przeprowa- 
dzanie przez TÜV.
Wysokie wymagania jakościowe względem
RELAZZO, są stale monitorowane przez  
zewnętrzne instytucje badawcze.

Wpływ materiałów budowlanych na środowisko
potwierdza dokument Environmental Product
Declaration. Określa on zużycie zasobów,
emisje gazów, efekt cieplarniany, zakwaszenie
wód i gleby. Certyfikat EPD jest podstawowym
źródłem danych określających trwałość produktu
w zakresie surowców, produkcji, opakowania i
samego produktu.

PEFC jest przejrzystym i niezależnym systemem
zabezpieczania zrównoważonej gospodarki leśnej,
a tym samym uznawanym na całym świecie
certyfikatem trwałości surowców i gotowego do
zastosowania produktu końcowego.

*  ważny dla RELAZZO 
puro, naturo&finello

Świadomość ekologiczna:
aby wyprodukować deski tarasowe
RELAZZO nie ścina się żadnego drzewa.

- Na jednym metrze kwadratowym  
 RELAZZO związano 21,2 kg CO2

- Wykorzystanie odpadów 
 poprodukcyjnych z gospodarki 
 drzewnej

- Przyjazny dla środowiska,  
 wysokogatunkowy polimer



KLIMAt 
POtRZEbujE 

OChRONy

KNOW hOW 
FIRMy REhAu

uPCyCLING

RELAZZO

ZASOby 
NAtuRALNE

WIąZANIE CO2

Tworzymy innowacyjne,
trwałe materiały przy optymalnym

wykorzystaniu dostępnych
zasobów.

Materiał WPC stanowi podstawę
stylowych i wytrzymałych desek

tarasowych RELAZZO.

RELAZZO w dwójnasób chroni zasoby naturalne.
Aby wyprodukować RELAZZO nie ścina się
żadnego drzewa. Ponadto deski tarasowe RELAZZO
są dużo bardziej wytrzymałe niż tradycyjne deski drewniane.

Na jednym metrze
kwadratowym
RELAZZO związano
21,2 kg CO2.
RELAZZO jest przyjazne dla
klimatu.

REHAU stosuje
niewykorzystane resztki

drewna i łączy je z
przyjaznymi dla środowiska

polimerami. Tak powstaje
wysokiej jakości materiał

WPC – po części z materiału
upcyklingowego.

Emisja C02 do atmosfery
przyczynia się do zmian
klimatycznych.

Wybiegające w przyszłość, odpowiedzialne działanie od zawsze było integralną częścią 
kultury firmy REHAU. Trwałość nie jest dla nas jedynie pustym sloganem, lecz podstawą 
przedsiębiorczego myślenia i działania i zawsze była fundamentem naszego rozwoju. 
Dlatego nasze procesy produkcyjne organizujemy na wzór samej natury – w cykle 
oszczędzające zasoby naturalne. RELAZZO to nie tylko trwały produkt o wysokiej jakości, 
lecz odpowiedź na globalne problemy klimatyczne naszych czasów.

Mój śwIat. Moja prZYsZłość.
jakość oznacza trwałość.

Kompetencja w zakresie obróbki materiałów 
leży w naszej naturze
WPC – materiał, nadający deskom tarasowym
RELAZZO unikalne właściwości - jest wytwarzany
w procesie produkcyjnym, gwarantującym optymalne
wykorzystanie zasobów. Resztki drewna
zastosowane do produkcji desek pochodzą

z krajowej gospodarki leśnej certyfikowanej przez
PEFC. Są to na przykład pozostałości z przemysłu
drzewnego lub wióry z tartaków. Stosowany
w RELAZZO coro polimer produkujemy z przyjaznego
dla środowiska materiału pochodzącego z upcyklingu.
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Powierzchnia: NATURO; kolor: Tasso

Powierzchnia: FINELLO; kolor: Terra Powierzchnia: NATURO; kolor: Pino Powierzchnia: RIVA; kolor: Sasso

Powierzchnia: FINELLO; kolor: Terra

Powierzchnia: RIVA; kolor: Fumo

Powierzchnia: PURO; kolor: Crema Powierzchnia: FINELLO; kolor: Terra

Powierzchnia: FINELLO; kolor: Terra



Powierzchnia: FINELLO; kolor: Terra

Powierzchnia: RIVA; kolor: Ametista

Powierzchnia: NATURO; kolor: TerraPowierzchnia: FINELLO; kolor: Terra

Powierzchnia: CORO; kolor: Brosso

Mam swobodę: 
RELAZZO daje bezgraniczną
swobodę w zakresie projektowania.
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łatwY MoNtaŻ.
Mój komfort. od samego początku.   

Deski tarasowe RELAZZO to obietnica odpoczynku, która zaczyna się to już przy  
ich montażu. Dzięki prostemu systemowi montażu można skonstruować taras szybko i  
precyzyjnie; a w razie potrzeby również nieskomplikowany sposób zdemontować i  
ponownie zamontować nie niszcząc przy tym desek. 

Instrukcja Montażu:
www.relazzo.pl 
Konfigurator tarasowy:
www.relazzo.pl 

Możliwości ułożenia desek

Cegiełka Kąt 45° Zaokrąglone krawędzie (CORO) Skos Kąt prosty 

- Sześciokrotnie szybszy montaż 
 dzięki systemowi szybkiego układania

- Nowość: bez nawiercania!

- Wyjątkowo lekkie deski komorowe:  
 komfortowy transport i łatwa 
 obróbka

- Niska wysokość zabudowy –  
 idealne do renowacji tarasów i balkonów

- Możliwe są różne metody ułożenia desek 
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NowoCZesNa teChNoLogIa tworZYwa wpC
Mój materiał. Moja jakość.   

Deski tarasowe RELAZZO wykonane z tworzywa WPC (kompozyt drzewo-polimerowy) 
RAUWOOD, kombinacji drewna z tworzywem sztucznym, ustalają nowe standardy jakości. 
Duża stabilność, przyjemne uczucie chodzenia na boso i kolory, które nie blakną, przyczyniają 
się do trwałej satysfakcji naszych klientów.



Najwyższa 

klasa antypośliz-

gowości r11 (zgod-

nie z normą DIN 

51097)

Nigdy więcej szlifowania,

malowania, bejcowania

Niezwykłe właściwości antypoślizgowe –
także na mokrych deskach! 
reLaZZo spełnia najwyższe wymogi 
dotyczące właściwości antypoślizgowych

Żadnych drzazg,
żadnych pęknięć

Proste
czyszczenie





Uwaga: dostępność towaru należy skonsultować w Biurze Handlowo-Technicznym REHAU

Terra

Ciottolo Grano

Fumo Crema

Ambra

Ametista Sasso

Terra

Tasso

Pino

Brosso

Grisso

Cremello

Morello

puro FINeLLo Naturo Coro

Długość: 
4000 mm   
5000 mm  
6000 mm

Długość: 
4000 mm   
5000 mm  
6000 mm

Długość: 
4000 mm   
6000 mm

Długość: 
4000 mm   
6000 mm

Długość: 
4000 mm   
6000 mm

Deska komorowa Deska komorowa Deska komorowaDeska pełna Deska pełna

23 mm 23 mm

23 mm
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Powierzchnia 1: PURO
szczotkowana i ząbkowana

Powierzchnia 1: FINELLO
szczotkowana

Powierzchnia 1: NATURO
szczotkowana i tłoczona

Powierzchnia 1: CORO
szczotkowana i tłoczona

Powierzchnia 2: RIVA
szczotkowana i ryflowana

Powierzchnia 2: RIVA
szczotkowana i ryflowana

Powierzchnia 2: RIVA
szczotkowana i ryflowana

Powierzchnia 2: RIVA
szczotkowana i ryflowana

RELAZZO puro, finello, naturo, coro i calmo tworzą niezwykłą kolekcję desek tarasowych, które przede 
wszystkim urzekają różnorodnością. Niezależnie od tego, na jakie powierzchnie, kolory, wysokości, szerokości  
lub długości desek się zdecydujesz, dzięki RELAZZO otrzymasz taras spełniający Twoje największe wymagania.
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m

Fumo

CaLMo

Powierzchnia 1: CALMO
szczotkowana

Powierzchnia 2: RIVA
szczotkowana i ryflowana

Długość: 
4000 mm   
6000 mm

Deska pełna

23 mm

14
0 

m
m

Terra

Tasso

Pino

Brosso

Grisso

Cremello

MorelloSasso
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MOJA PRZESTRZEŃ. 
MOJE RELAZZO.

Zestawienie najważniejszych zalet RELAZZO:
-  nieblaknące kolory

- struktura przypominająca w dotyku naturalne drewno

- bez drzazg i łatwa pielęgnacja

- niezwykłe właściwości antypoślizgowe 

- szybki montaż

- nigdy więcej szlifowania, malowania, bejcowania

- trwałość rodzimego drewna

-  stabilność wymiarowa 

-  idealne do powierzchni przy basenach i oczkach 
wodnych

-  nie ma potrzeby zabezpieczenia krawędzi cięcia

* Wspólnie z VHI jesteśmy zaan-
gażowani w trwałe budownictwo 
za pośrednictwem EPD w zakresie 
desek tarasowych z WPC i ele-
mentów fasadowych z WPC przy IBU.

*  ważny dla RELAZZO 
puro, naturo&finello

© REHAU Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 1a

62-081 Przeźmierowo

www.relazzo.pl

Zmiany techniczne zastrzeżone

R20735 PL 11.2016

RELAZZO – przekonuje w każdym szczególe. 
Chętnie Państwu doradzimy:


