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LÉKOŘICOVĚ ČERNÁ

0502

DRNOVĚ HNĚDÁ

0505

KŮROVĚ HNĚDÁ

0504

LÍSKOVĚ HNĚDÁ

0503

MERUŇKOVĚ HNĚDÁ

0506

KAMENNĚ ŠEDÁ

0509

OLIVOVĚ ZELENÁ

05070501

MANDLOVĚ BÉŽOVÁ

Prémiové venkovní plochy

06/09 82333 - 9011 - 8111  Obsah tohoto dokumentu, fotografie i technické detaily jsou výhradním majetkem 
 V2  společnosti Deceuninck NV, všechna práva vyhrazena. Nelze reprodukovat, ani  
  v celku, ani částečně, bez našeho výslovného povolení.  Platí prodejní podmínky,  
  jejichž kopii můžeme na požádání zaslat.

Barevné vzorky jsou reprodukce a mohou se l išit od originálu. Ve větším výřezu vidíte přirozenou 
barvu, kterou desky     

 - Terrace + postupem času získají. Twinson® je částečně přírodní produkt, 
proto se jednotl ivé desky mohou nepatrně l išit v barvě a vlastnostech. Jakmile je produkt instalován 
venku, barva se začne stabil izovat. Desky je vhodné před instalací seskládat tak, aby bylo dosaženo 
přirozeného efektu. Broušené a nebroušené plochy nakonec získají stejný barevný odstín.

VÁŠ DECEUNINCK PARTNER

 - TERRACE +
Vaše pohodlí zaruCeno

Twinson® spojuje hřejivý pocit ze dřeva a trvanlivost 

PVC. Řada venkovních podlahových krytin 
    

 - Terrace + 

představuje prémiový produkt pro komerční použití, 

jako jsou restaurace, veřejné plochy... Je voděodolný 

a robustní, snadno udržovatelný a atraktivní, bez 

třísek a prasklin: 
    

 - Terrace + má všechna plus!

Deceuninck, spol. s r.o.
Vintrovna 23-66441 Popůvky u Brna, Česká republika
Tel.: +420 547 427 777 - Fax: +420 547 427 788
e-mail: deceuninck.spol@deceuninck.com
http://www.deceuninck.cz - http://www.twinson.net



P 9520P 9556

P 9546

P 9512 > nerez A2
P 9513 > nerez A4

P 9518

P 9526

spojuje všechny výhody dřeva a PVC

● přirozený vzhled ● nenáročná údržba

●  bez třísek ● voděodolný

● odolný proti hmyzu ● snadná montáž

● nepraská ● masivní

● 100% recyklovatelný  ● montáž pomocí skrytého systému

● trvanlivý ● není kluzký

Všeobecné podmínky jsou platné současně se zárukou.

 - TERRACE +

Nový systém clip & slide umožňuje snadnou a rychlou instalaci. 

Systém pero-drážka nezanechává mezi deskami žádnou 

spáru, spíše jen zvýrazněnou mělkou linii. Nový vlnitý povrch 

desek 
    

 - Terrace + vytváří atraktivní reliéf celé podlahy.

Vaše prílezitost Vyniknout

P 9523 P 9524

pvc

Desku je možno vyměnit. Profil beze spár

tWinson ®

Hliníkový 
podkladový profil 

nenosný

Hliníkový 
podkladový profil 

nosný

Dřevěný podklad

Montáž se spojovacím dílem

max 60 cm

drevo

P 9527> nerez A2
P 9531 > nerez A4

P 9515

•	 10 x P 9527
•	 40 x P 9515

•	 10 x P 9531
•	 40 x P 9515

P 9495

P 9496

P 9525

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

P 9494


