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Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
Obowiązują aktualne warunki dostaw i płatności REHAU, dostępne na na www.rehau.pl/WDP
www.relazzo.pl

Budownictwo
Motoryzacja
Przemysł

Unikalne właściwości RELAZZO
--Materiał przyjazny środowisku
--Naturalna struktura
--Najwyższa jakość
--Niezmienność wymiarowa
--Przedłużona żywotność materiału
--Odporność na warunki atmosferyczne
--Gwarantowany brak drzazg
--Wyjątkowa łatwość pielęgnacji
--Nieskomplikowany w projektowaniu i
montażu

TARAS. RELAZZO.

JAKOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Innowacyjny system tarasowy RELAZZO produkowany jest w Austrii
z kompozytu RAUWOOD opracowanego przez firmę REHAU.
Materiał ten łączy zalety rodzimych gatunków
drewna ze zrównoważonych upraw leśnych z
wysoką jakością nowoczesnych polimerów.
Trwałość, stabilność kształtu, odporność na
działanie warunków atmosferycznych, łatwa
pielęgnacja, nieskomplikowany montaż i demontaż,
wysoki komfort użytkowania oraz brak drzazg to
tylko niektóre z wyjątkowych cech tworzywa
RAUWOOD.

Doskonałe właściwości produktu
RELAZZO potwierdzają niezależne
instytucje:

Bogata kolorystyka, dwa rodzaje wykończenia
powierzchni, deski oferowane w trzech długościach
i dwóch szerokościach sprawiają, że możliwości
zastosowania systemu RELAZZO są praktycznie
nieograniczone.
Naszą ofertę dopełniają fachowe doradztwo
przedstawicieli Handlowo-Technicznych REHAU i
współpracujących z nami punktów dystrybucyjnych
oraz kompleksowe narzędzia internetowe,
obejmujące konfigurator online, funkcję projektowania montażu oraz filmy instruktażowe, obrazujące
montaż krok po kroku.

3

PERFEKCYJNE WZORNICTWO
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI
Deski tarasowe RELAZZO
RELAZZO classic
Wymiary mm
140x30x4000
140x30x5000
140x30x6000

Numer artykułu
16272691

Cena netto [PLN/mb]
38,00
38,00
38,00

Numer artykułu
16053061

Cena netto [PLN/mb]
52,00
52,00
52,00

Numer artykułu
16030851

Cena netto [PLN/mb]
81,00
81,00
81,00

RELAZZO pro
Wymiary mm
194x30x4000
194x30x5000
194x30x6000

RELAZZO edge
Wymiary mm
140x30x4000
140x30x5000
140x30x6000

Deska RELAZZO – powierzchnia ząbkowana

Deska RELAZZO – powierzchnia ryflowana
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Dostępne z magazynu w Poznaniu: 2 Sasso , 3 Terra, 5 Ambra, 6 Grano
Dostępne z magazynu w Austrii: 1 Ciottolo, 4 Ametista,

Legary
Legar RELAZZO duży 60x40 cm
Wymiary
60 x 40 mm

Numer artykułu
16268181009

Cena netto [PLN/mb]
31,00

Numer artykułu
16272261005

Cena netto [PLN/mb]
23,00

Legar RELAZZO mały 50x30 cm
Wymiary
50 x 30 mm
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Inteligentne elementy systemu –
rozwiązania szyte na miarę
Opracowany przez REHAU system montażu niezwykle ułatwia
układanie tarasu. Umożliwia on nie tylko szybki i precyzyjny montaż,
lecz także w razie potrzeby nieskomplikowany i błyskawiczny demontaż
pojedynczych desek bez ich uszkadzania.
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Łatwy demontaż pojedynczej deski:
1
2
3
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Całkowicie usunąć klamry środkowe z jednej strony deski
Poluzować klamry środkowe po drugiej stronie deski
Wyciągnąć deskę

Elementy montażowe
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Zestaw montażowy kątowy
Jednostka opakowania
20 sztuk, 45 śrub

Numer artykułu
13534501001

Cena netto [PLN/op]
72,00

Numer artykułu
13544771001

Cena netto [PLN/op]
76,00

Numer artykułu
13533591001

Cena netto [PLN/op]
47,00

Numer artykułu
13534211001

Cena netto [PLN/op]
47,00

Numer artykułu
13533581001

Cena netto [PLN/op]
124,00

Łącznik do legara
Jednostka opakowania
20 sztuk, 45 śrub

Klipsy mocujące końcowe
Jednostka opakowania
25 sztuk, 25 śrub

Klipsy mocujące krańcowe
Jednostka opakowania
25 sztuk, 25 śrub

Klipsy mocujące środkowe
Jednostka opakowania
100 sztuk, 100 śrub
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Regulacja poziomu
Podpora regulowana 50 – 90 mm
Zakres regulacji
50 - 90 mm

Jednostka opakowania
20 szt.

Numer artykułu
13039861001

Cena netto [PLN/op]
260,00

Numer artykułu
13039871001

Cena netto [PLN/op]
105,00

Numer artykułu
13047571001

Cena netto [PLN/op]
8,00

Numer artykułu
13544531001

Cena netto [PLN/op]
67,00

Numer artykułu
13544721001

Cena netto [PLN/op]
71,00

Numer artykułu
13544731001

Cena netto [PLN/op]
71,00

Adapter do podpory regulowanej 35 mm
Zakres regulacji
dodatkowe 35mm sztuka

Jednostka opakowania
40 szt.

Wkręty do podpory regulowanej
Zakres regulacji
4.0 x 30 mm

Jednostka opakowania
20 szt.

Podkładka gumowa 50x50x3 mm
Zakres regulacji
50 x 50 x 3 mm

Jednostka opakowania
100 szt.

Podkładka gumowa 50x50x5 mm
Zakres regulacji
50 x 50 x 5 mm

Jednostka opakowania
100 szt.

Podkładka gumowa 50x50x10 mm
Zakres regulacji
50 x 50 x 10 mm

Jednostka opakowania
50 szt.

Montaż podpór regulowanych jest bardzo prosty: na podporach należy ułożyć legary i zamocować je za pomocą śrub. Maksymalna wysokość podkonstrukcji
wynosi w tym przypadku 500mm.
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Wykończenie krawędzi
Listwa wieńcząca aluminiowa
Jednostka opakowania
4m

Numer artykułu
12019091001

Cena netto [PLN/m]
21,00

Zestaw montażowy do listwy wieńczącej aluminiowej
Jednostka opakowania
3 sztuki RAUTITAN dł 10 cm + 20 śrub

Numer artykułu
12023941001

Cena netto [PLN/op]
20,00

Zaślepka RELAZZO classic
Jednostka opakowania
25 sztuk

Numer artykułu
13558241

Cena netto [PLN/op]
40,00

Numer artykułu
13128181

Cena netto [PLN/op]
41,00

Numer artykułu
16214371

Cena netto [PLN/mb]
13,00

Numer artykułu
13544761001

Cena netto [PLN/szt.]
53,00

Numer artykułu
13537051001

Cena netto [PLN/szt.]
158,00

Zaślepka RELAZZO pro
Jednostka opakowania
25 sztuk

Elastyczna listwa wieńcząca
Jednostka opakowania
4m

Klej transparentny
Jednostka opakowania
290 ml

Końcówka do frezarki
Jednostka opakowania
1 sztuka

Płaskownik mocujący do deski RELAZZO edge
Jednostka opakowania
10 sztuk, 60 śrub

Numer artykułu
13047541001

Cena netto [PLN/op]
204,00
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Wykończenie schodów
Kątownik mocujący do deski RELAZZO Edge
Jednostka opakowania
10 sztuk, 100 śrub

Numer artykułu
13047581001

Cena netto [PLN/op]
334,00

Numer artykułu
13544261001

Cena netto [PLN/mb]
59,00

Aluminiowy profil schodowy
Jednostka opakowania
4m

Wykończenie fug
Profil do wypełniania dylatacji wzdłużnych, czarny
Jednostka opakowania
50 m

Numer artykułu
18010421001

Cena netto [PLN/mb]
11,00

Numer artykułu
13536461001

Cena netto [PLN/mb]
3,00

Numer artykułu
13046031001

Cena netto [PLN/op]
416,00

Numer artykułu
13128061001

Cena netto [PLN/szt.]
189,00

Profil fugowy, czarny
Jednostka opakowania
100 m

Oświetlenie

Rozwiązania systemowe do
wykończenia fug zapewniają
uzyskanie efektu jednolitej
powierzchni oraz zapobiegają
gromadzeniu się zabrudzeń
między deskami. Zabezpieczają
także przed uszkodzeniem butów
na wysokim obcasie.
Zestaw LED Spot
Jednostka opakowania
3 sztuki LED Spot
1 rozgałęziacz
1 transformator
Okablowanie

LED Spot pojedynczy
Jednostka opakowania
1 sztuka
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Ekrany separujące RELAZZO Screen
RELAZZO Screen

wymiary

nr artykułu

1746x1846 mm
Poziomy i pionowy

12185251
13137421001

2
1

1050,00

Terra, Wariant 001

880x1846 mm
Pionowy

12185331
13137431001

2
1

823,00

Ambra, Wariant 002

880x1846 mm
Poziomy

1218525
13137431001

1
1

823 ,00

1746x980 mm
Poziomy

12185251
13137441001

1
1

823,00

1746x980 mm
Pionowy

12185331
13137441001

2
1

823,00

880x980 mm
Poziomy i pionowy

12185331
13137451001

1
1

634,00

Akcesoria montażowe RELAZZO Screen

ilość w zestawie

Cena netto
[PLN/zestaw]

Wymiary

Jednostka opakowania

Numer artykułu

Cena netto [PLN/op]

6,5 x 4,5 cm

2 sztuki

13056991001

247,00

10 x 16 cm

2 sztuki

13137471001

145,00

10 x 76 cm

2 sztuki

13137461001

275,00

Łącznik

Element mocujący do podłoża

Kotwa montażowa

Profil RELAZZO Rhombus
wymiary

nr artykułu

85x20x4000mm

16046551

Cena netto [PLN/mb]
15,00

RELAZZO Rhombusprofil REHAU wykonano z wysokiej jakości tworzywa RAU-WOOD z myślą o wszechstronnych zastosowaniach i rozwiązaniach aranżacyjnych przestrzeni zewnętrznej.
Pokrycia fasad, elementy płotu, osłony lub parawany, place zabaw dla dzieci, wiaty samochodowe, domki narzędziowe i wiele innych
zastosowań. Profil ten można stosować praktycznie bez ograniczeń.
Nowatorski produkt RELAZZO Rhombusprofil firmy REHAU to nie tylko atrakcyjny wygląd i przyjemny w dotyku materiał. W porównaniu z drewnem profil cechuje łatwość konserwacji, długa żywotność, odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz brak
drzazg. Jest również przyjazny dla środowiska. Profil o tak uniwersalnym zastosowaniu oferowany jest w sześciu kolorach i dwóch
rodzajach wykończenia powierzchni.

Kolor Terra
(ciemnobrązowy)

Kolor Ambra
(brązowy)

Kolor Ciottolo
(szary)

Kolor Ametista
(czerwonobrązowy)

Kolor Grano
(jasnobrązowy)

gładki

na zamówienie

Kolor Sasso
(niebieskoszary)

struktura

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do
tłumaczenia, przedruku, korzystania z ilustracji, transmisji radiowej, powielania metodą fotomechaniczną lub inną oraz
zapisywania danych w formie elektronicznej są zastrzeżone.

www.relazzo.pl
Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej

Udzielane przez nas porady fachowe, tak pisemne, jak i ustne, oparte są na naszych doświadczeniach i wiedzy, nie
stanowią jednak wiążącej informacji. Warunki wykonania i różne przypadki zastosowań, na które nie mamy wpływu,
wykluczają prawo do podnoszenia roszczeń z tytułu udzielonych przez nas informacji.
Zalecamy każdorazowo upewnić się, czy dany produkt REHAU nadaje się do realizowanej przez Państwa inwestycji.
Stosowanie, wykorzystanie i adaptacja naszych produktów wykracza poza nasze możliwości kontroli i tym samym
pozostaje wyłącznie w obszarze Państwa odpowiedzialności. Gdyby mimo tego wchodziła w grę odpowiedzialność z
naszej strony, wówczas wyłączną podstawą takiej odpowiedzialności są nasze Warunki Dostawy i Płatności, dostępne
na stronie www.rehau.de/LZB. Dotyczy to również ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, przy czym gwarancja
odnosi się do niezmiennej jakości naszych produktów zgodnie z podaną specyfikacją.
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