Prémiové venkovní plochy
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TWINSON ®

TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVETU
Vítejte ve světě Twinson®, kde příroda a technika kráčí ruku v ruce. Twinson® je vyroben ze dřeva a
PVC. Spojením výhod obou materiálů v jediném novém základním materiálu vám Twinson® poskytuje
to nejlepší z obou světů – přírodní vzhled, hřejivý pocit dřeva a trvanlivost PVC s
minimální údržbou. Twinson® je 100% recyklovatelný, a proto představuje alternativu k tvrdému
tropickému dřevu, šetrnou k životnímu prostředí. Zatímco tvrdé tropické dřevo je dostupné pouze v
ohrožených deštných pralesích, Twinson® obsahuje dřevo PEFC borovice, která vyrůstá rychle ve stále
obnovovaných lesích.

drevo
TWINSON ® spojuje všechny výhody dřeva a PVC:

•
•
•
•
•
•

přirozený vzhled
bez třísek
odolný proti hmyzu a plísním
nepraská
šetrný k životnímu prostředí (100% recyklovatelný)
trvanlivý

Všeobecné podmínky jsou platné současně se zárukou.

•
•
•
•
•
•

nenáročná údržba
voděodolný
snadná montáž
masivní
montáž pomocí skrytého systému

není kluzký
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VAŠE POHODLÍ ZARUcENO
Voděodolný a robustní, snadno udržovatelný a atraktivní:

-Terrace+ má všechna plus! Twinson®

kombinuje hřejivý pocit dřeva a trvanlivost PVC. Díky přirozenému vzhledu a široké škále barev budou
desky

-Terrace+ dokonale ladit s vaším přírodním prostředím. Kromě toho

-Terrace+ nemá žádné třísky

ani praskliny. Od zahradní pěšinky ke břehu jezírka, od terasy k bazénu: s

-Terrace+ si to vše ještě lépe

užijete.

Twinson® dosáhl mimořádné pozice ve světě venkovních ploch.

-Terrace+ je prémiový produkt pro komerční

použití, jako jsou přístaví mola, hotely, restaurace, hospůdky, veřejná koupaliště...
•

Systém desek pero-drážka nezanechává mezi deskami žádnou spáru, spíše jen zvýrazněnou mělkou
linii. Díky profilu beze spár vám na terase mezi desky nezapadnou drobné předměty.

•

Snadná montáž: nový patentovaný systém clip & slide s minimálním použitím šroubů. Kromě toho je
vzdálenost mezi podkladovými profily 60 cm místo standardních 50 cm. 				
Doba montáže je proto omezena na minimum!

•

Nový montážní systém umožňuje jednoduše vyměnit jednotlivé desky.

•

Nový vlnitý povrch desek

-Terrace+ vytváří atraktivní reliéf celé podlahy. Desky mají díky své

robustnosti vysoce kvalitní vzhled.

KRÁSA PRÍRODNÍCH BAREV
Díky materiálu Twinson® nebudete muset svou kreativitu nijak omezovat. Desky můžete skládat
do klasických i zcela nových geometrických tvarů, díky materiálu Twinson® dosáhnete čehokoliv!
Desky

-Terrace+ na pokrytí teras a zakončovací profily je možno zakoupit v 8 různých přirozených

barevných odstínech od mandlově béžové až po lékořicově černou. Použitím materiálu Twinson®
můžete přeměnit své atrium nebo zahradní pěšinku ve stylově upravený celek, ze kterého se
budete moci těšit po celé roky.
0501

MANDLOVĚ BÉŽOVÁ

0509

KAMENNĚ ŠEDÁ

0507

OLIVOVĚ ZELENÁ

0506

MERUŇKOVĚ HNĚDÁ

0503

LÍSKOVĚ HNĚDÁ

0505

DRNOVĚ HNĚDÁ

0504

KŮROVĚ HNĚDÁ

0502

LÉKOŘICOVĚ ČERNÁ

Barevné vzorky jsou reprodukce a mohou se lišit od originálu. Ve větším výřezu vidíte přirozenou
-Terrace+ postupem času získá. Twinson ® je částečně přírodní produkt, proto se
barvu, kterou
jednotlivé desky mohou nepatrně lišit v barvě a vlastnostech. Jakmile je produkt instalován venku,
barva se začne stabilizovat. Desky je vhodné před instalací seskládat tak, aby se dosáhlo přirozeného
efektu. Broušené a nebroušené plochy nakonec získají stejný barevný odstín.
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Podrobnější informace: www.twinson.net

P 9494
• 100 x P 9525
• 100 x P 9546
• 1 bit PH2

P 9526
P 9520
P 9525

P 9512 > nerez A2
P 9513 > nerez A4

P 9546

P 9556
P 9495
• 10 x P 9527
• 40 x P 9515

P 9523
P 9527> nerez A2
P 9531 > nerez A4

P 9496
• 10 x P 9531
• 40 x P 9515

P 9518

P 9524

P 9515

Montáž se
spojovacím dílem

Hliníkový
podkladový profil nenosný

Hliníkový
podkladový profil nosný

Dřevěný podklad

Desku je možno vyměnit.

VAŠE PRÍLEZITOST
VYNIKNOUT
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Profil beze spár
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Platí prodejní podmínky, jejichž kopii můžeme na požádání zaslat.
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