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MA MÉg áLOMBELi TERASZ, hOLNAp ÉLETTÉR 
az ötlettől a kész teraszig

„Olyan teraszra vágyom, amely illik hozzám és az életstílusomhoz. 
Ahol lazíthatok, és kipihenhetem magam. Ahol a gyerekek is jól 
érzik magukat. Akkor is, ha már nagyok lesznek.“

Változtassa teraszát személyre szabott, kényelmes élettérré – a REHAU RELAZZO segítségével. A RELAZZO 
teraszrendszer mindent tud, ami igazán számít a terasz kialakításakor:

Hat színárnyalat és két felület biztosítja 
a lehető legnagyobb alkotói szabadságot. Design és szín

Ellenállóképesség

Minőség 

Az innovatív, kimagasló minőségű RAU-WOOD 
alapanyag hosszú élettartamú és egyszerűen 
megmunkálható. 

A fenntartható környezetbarát megoldás 
csúszásmentes, alaktartó és színtartó, 
ápolása nem igényel sok időt.





Mozgástér az ötletekhez
ahogy önnek tetszik

Sabbia

Ambra

Grano

Ametista Ciottolo 

Terra

A RELAZZO segítségével kedve szerint alakíthatja személyes szabad-
terét. Akár modern és egyenes vonalú, akár időtállóan elegáns 
– a RELAZZO tökéletesen kifejezi az egyéniséget és az életstílust. 

Hat különböző színárnyalat áll rendelkezésére álmai teraszának, erkélyének vagy kerti útjainak kialakításához. 
A kialakításhoz további mozgásteret biztosít a két különböző struktúrájú felület – attól függően, hogy a profilok 
mely oldalát választja. A terasz hatásos megvilágítását a rendszer kiváló minőségű alkotóelemei, pl. padlóba 
süllyeszthető nemesacél lámpák biztosítják.

Padlóba süllyeszthető lámpák 

Felületek





tér a jövőnek 
környezetbarát csúcstechnológia révén

Minőség lépten-nyomon

Ennek alapja az időtállóságot biztosító RAU-WOOD, 
amely a REHAU saját fejlesztésű receptúrája alapján 
készül. A környezetbarát, kiváló minőségű anyag 
tökéletesen ötvözi a fa természetes, meleg megjele-
nését a polimerek ellenálló képességével. Mindez a 
legjobb feltételeket biztosítja a kényelmes és tartós 
teraszhoz.

A RELAZZO 50 %-ban fenntartható erdőgazdálko-
dásból származó faanyagból készül. A vásárló tehát 
a környezetbarát alternatívát választja a trópusi fák-
kal és a keményfával szemben. Ráadásul: A profilok 
teljes mértékben újrahasznosíthatók. 

A környezetvédelem a küszöbön kezdődik – jelen esetben az Ön 
teraszán. A RELAZZO a legjobb bizonyíték arra, hogy a jó formater-
vezés és a környezet iránti felelősség nem zárja ki egymást. 

Ellenőrzött és igazolt minőség

A RELAZZO-ban megbízhat. A RELAZZO ma-
gas termékminőségét hivatalosan igazolja a 
Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V., a fa 
alapanyagok minőségi egyesületének minőségi 
védjegye. A RELAZZO-t egy független és külső 
intézet rendszeres vizsgálatoknak veti alá, hogy az 
a legmagasabb minőségi igényeknek a jövőben is 
megfeleljen. 

RELAZZO. Hogy hosszú ideig örömét lelje teraszá-
ban. 

A saját fejlesztésű receptúra,  

a RAU-WOOD képviseli 

a REHAU anyagkompetenciáját  

és szolgál a meggyőző 

terméktulajdonságok alapjául. 





Érezhető minőség

A RELAZZO kellemes közérzetet teremt. Érintse 
meg, és érezze a felszín struktúráját. Nyoma sincs 
a kellemetlen szálkáknak vagy veszélyes repedé-
seknek, amelyekkel a hagyományos fateraszok 
esetében találkozhat. Így kicsi és nagy mezítlábas 
talpak egyaránt korlátlanul élvezhetik a meleg fa 
érzetének örömeit. 

A RELAZZO révén lábai előtt hever a kellemes köz-
érzetet nyújtó minőség. A bordás profilok teljesen 
csúszásmentesek, és egyidejűleg modern struktúrát 
kölcsönöznek a teraszfelületnek. 

A RELAZZO-val már a múlté a fáradalmas festés, 
olajozás és csiszolás. Általában elegendő a vízzel 
való rendszeres tisztítás. A rovaroknak, a penész-
nek és a fát tönkretevő gombáknak sincs esélyük 
RELAZZO-val szemben. 

RELAZZO – a minimális ráfordítást igénylő tartós 
örömért. 

kényelMes lakóterek 

„A RELAZZO teraszrendszer a harmonikus formavilágával és az 
érdekes kialakítási lehetőségeivel győzött meg. Többek között az is 
tetszik, hogy a színek biztosan nem változnak meg a napsugárzás 
vagy az időjárás hatására.“ 

 
sokoldalú és kényelMes



Kérjük, forduljon a helyi szakkereskedőhöz. Az Önhöz közeli keres-
kedőt, a REHAU RELAZZO termékprogrammal kapcsolatos további 
információkat, valamint a fektetési útmutatót és a Műszaki tájékoztatót 
a www.rehau.hu honlapunkon találja meg.
A budapest@rehau.com címen e-mailben is felveheti a kapcsolatot 
velünk.

Információt, mintát, vagy tanácsadást szeretne?

Jogi hivatkozás A Relazzo WPC profilt és az alépítményt kifejezetten 
teraszburkolatként történő alkalmazásra fejlesztettük ki. A termékek 
nem rendelkeznek építési felügyeleti engedéllyel, és emiatt tehervise-
lő, szerkezeti célra nem használhatók. A helyi építésügyi előírásokat 
be kell tartani. Kérjük, tartsa be a fektetési útmutatót és a Műszaki 
tájékoztatót. 

a szabadtér kialakítása  
RELAZZO. A TERASZ.

www.rehau.com/relazzo
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