Venkovní obklady stěn
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TWINSON

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

DREVO
TWINSON spojuje všechny výhody dřeva a PVC:

•
•
•
•
•

přirozený vzhled			
trvanlivost			
odolnost proti hmyzu			
šetrný k životnímu prostředí (100% recyklovatelný)
certifikát PEFC

Platí všeobecné záruční podmínky.

•
•
•
•

nenáročná údržba
voděodolný
nepraská
bez třísek
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KRÁSA PRÍRODNÍCH BAREV
Obkladové profily a zakončovací lišty Twinson jsou dostupné ve třech různých přírodních barvách.
S materiálem Twinson můžete přeměnit svůj dům ve stylově upravený celek, ze kterého se budete
moci těšit po celé roky.
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LÉKOŘICOVÁ

KŮROVÁ

RAŠELINOVÁ

Barevné vzorky jsou reprodukované a mohou se lišit od originálu. Ve větším výřezu vidíte přirozenou
barvu, kterou O-Wall postupem času získá. Twinson obsahuje dřevěná vlákna, jejichž
barva a vzhled se mohou měnit. Jakmile je produkt vystaven působení slunce a deště, dochází
k přirozenému procesu stárnutí vláken a ke změně barev. Za několik měsíců získá produkt
konečnou patinu. Desky je vhodné před instalací seskládat střídavě tak, aby se dosáhlo přirozeného
efektu.

UZAVRENÝ OBKLADOVÝ SYSTÉM
Vzhled budovy je zčásti určen fasádou.
U obkladu Twinson O-Wall firmy Deceuninck jdou vzhled a funkčnost ruku v ruce. Venkovní obložení stěn O-Wall
může být součástí celkové koncepce izolace nebo jednoduše fungovat jako povrchová úprava. Obklady O-Wall
jsou vhodné nejen pro obložení vnějších stěn, ale také arkýřových a střešních oken a okapů.
Na výsledek je vždy radost pohledět.

• Integrovaná ventilace: U větrané, tj. dýchající vnější stěny zajišťuje cirkulace vzduchu efektivní
odstranění vody a tepla, a tím umožňuje zdravé vnitřní klima.
• Lze dokonale kombinovat s izolací: Díky své omezené tloušťce je obklad O-Wall vhodný nejen
pro novou výstavbu, ale i pro rekonstrukce. Dobře izolovaná venkovní stěna přispívá u nových staveb
i rekonstrukcí ke snížení nákladů na vytápění a snížení emisí CO2. Jedná se tedy o energeticky i
nákladově úsporné řešení.
• Rychlá a snadná instalace: Systém pero-drážka a speciálně vyvinuté patentované skryté úchytky
umožňují rychlou a snadnou instalaci venkovních stěnových obkladů.
• Snadná manipulace: K instalaci stěnových obkladů není třeba použít žádné speciální nářadí. Postačí
pouze standardní nářadí. Obklady O-Wall jsou k dispozici v délce 3 a 6 metrů.
• Robustní: Výjimečně silné a robustní díky dvoustěnné konstrukci.
• Zpracování do nejmenších detailů: Pro dokonalý vzhled byl vytvořen kompletní sortiment profilů.
• Unikátní materiál: Díky jedinečnému složení materiálu Twinson mají venkovní obklady O-Wall veškeré
výhody materiálů, z nichž jsou vyrobeny: nemají třísky, jsou trvanlivé, voděodolné, mají přirozený vzhled ...
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Podrobné pokyny k instalaci a zpracování viz www.twinson.com

• 40 x P 9595
• 90 x P 9594
• 1
x
R2

P 9568
P 9565
P 9569

P 9562

P 9595

P 9572

P 9571

P 9488

P 9570
P 9564

• 200 x P 9588
• 210 x P 9593
R2
• 1
x

P 2761

P 9588

P 9576

= 10 kg/m²

P 9594

P 9471

P 9548

P 9567

P 9593
(black)

= k dispozici hnědě
anodizovaný a černě
anodizovaný

Okenní obložení s
integrovanou ventilační
mřížkou

Koncový profil
s integrovanou
ventilační mřížkou

Sestava s
patentovaným
skrytým
systémem

Počáteční
profil s
integrovanou
ventilační
mřížkou

Izolační
deska

Izolační
deska

Skelná vata

Skelná vata

ven

dovnitř

ven

dovnitř

Izolovaný ventilační stěnový systém nepropouští v létě

Izolovaný ventilační stěnový systém nepropouští v zimě

dovnitř teplo, pouze čerstvý vzduch

dovnitř zimu a udržuje uvnitř teplo
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OTEVrENÝ OBKLADOVÝ SYSTÉM
Otevřený obkladový stěnový systém Twinson firmy Deceuninck funguje na principu styčné spáry a spojuje
estetiku s funkčností. Základní konstrukce je vyrobena z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, který
zaručuje velmi vysokou životnost. Obkladové profily mohou být součástí celkové koncepce izolace, ale
mohou být použity i samostatně jako povrchová úprava. Stejně jako uzavřený obkladový systém Twinson
O-Wall jsou tyto prvky vhodné nejen pro obklady stěn, ale i pro arkýřová a střešní okna a okapy.
• Integrovaná ventilace:
Cirkulace vzduchu zajišťuje, že otevřený stěnový obkladový systém vždy umožňuje únik vlhkosti a tepla,
čímž přispívá ke zdravějšímu klimatu v domě.
• Perfektní v kombinaci s izolací: díky své omezené tloušťce je otevřený stěnový obkladový systém
Twinson vhodný pro nové stavby i rekonstrukce. Výsledkem dobré izolace jsou nejen nižší náklady na
vytápění, ale také snížení emisí CO2. Proto je systém ekonomickým a ekologicky šetrným
řešením. Protože je systém založen na principu styčné spáry, je nutné použít ochrannou vrstvu odolnou
proti vlhkosti a UV záření.
• Snadná instalace: trvale skvělých výsledků lze dosáhnout s minimem profilů a materiálu. Twinson P 9596
kombinuje inspiraci se svobodou designu.
• Jednoduchá práce a manipulace: stejně jako u uzavřeného stěnového obkladového systému není
k instalaci a manipulaci potřeba žádné speciální nářadí. Postačí pouze standardní nářadí. Venkovní
obkladové prvky jsou k dispozici v délce 3 metry.
• Robustní: naše venkovní obklady stěn Twinson, stejně jako základní struktura vyrobená z vysoce-kvalitního
eloxovaného hliníku, nabízí velmi vysokou odolnost, takže se z venkovních stěnových obkladů můžete těšit po
dlouhá léta.
• Unikátní výhody:
Venkovní stěnové obklady Twinson mají samozřejmě všechny výhody materiálu Twinson: netvoří třísky, jsou
trvanlivé, voděodolné a mají přirozený vzhled ...

OTEVRENÝ OBKLADOVÝ
SYSTÉM

Podrobné pokyny k instalaci a zpracování viz www.twinson.com

P 2754

P 9596

P 9598
(černý anodizovaný)

P 9593

P 2753
• 100x
• 1x

R2

P 2754
• 1000x
• 2x

P 9593
• 210 x P 9593 (černý)

R2
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OTEVRENÝ OBKLADOVÝ SYSTÉM

Izolační
deska

Izolační
deska

Skelná vata

Skelná vata

ven

dovnitř

ven

dovnitř

Izolovaný ventilační stěnový systém nepropouští v létě

Izolovaný ventilační stěnový systém nepropouští v zimě

dovnitř teplo, pouze čerstvý vzduch

dovnitř zimu a udržuje uvnitř teplo

ZÁRUKA ŠETRNOSTI K ZIVOTNÍMU PROSTREDÍ
O PEFC
Mezinárodní nezisková organizace PEFC se zabývá udržitelným obhospodařováním lesů. S více
než 200 miliony hektarů certifikovaných lesů je PEFC největším certifikačním systémem na světě.
PEFC zaručuje, že počet vytěžených stromů nepřesáhne počet znovu vysazených
stromů a že bude zachována biodiverzita. Podstatný je respekt k přirozenému
prostředí fauny a flóry, jakož i k půdě a klimatu.

Twinson a PEFC
Twinson znamená hladký přechod od tradice k inovaci.
Kombinuje snadnou údržbu a trvanlivost PVC s přírodním vzhledem a pocitem ze dřeva.
Proto je firma Deceuninck velmi hrdá na to, že díky důkladné pozornosti věnované udržitelnosti
výroby získaly všechny inovativní produkty založené na technologii Twinson certifikát PEFC.
Tento certifikát zaručuje, že konečný výrobek obsahuje pouze dřevo z certifikovaných lesů. V důsledku toho se
pečlivě monitorují všechny kroky výrobního procesu, od stromu až po konečný výrobek.

100% recyklovatelné
Jednou z nejdůležitějších ekologických výhod všech výrobků Deceuninck je, že je zaručena jejich
100% recyklovatelnost.
Twinson je toho dokonalým příkladem. Jedná se o unikátní materiál vyrobený z rychle rostoucích stromů a PVC.
Veškerý materiál, který zůstává na konci životnosti výrobků Twinson, se shromažďuje a může být znovu použit v
nových výrobcích bez ztráty kvality.
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DECEUNINCK, spol. s r.o.
Vintrovna 23 - 664 41 Popůvky - Česká republika
Tel.: +420 547 427 777 - Fax: +420 547 427 788 - www.deceuninck.cz - deceuninck.spol@deceuninck.com

Obsah tohoto dokumentu, fotografické reprodukce a technické údaje jsou výhradním majetkem společnosti Deceuninck NV, všechna práva vyhrazena. Bez našeho výslovného souhlasu je nelze zcela ani částečně rozmnožovat.
Platí prodejní podmínky, jejichž kopii na požádání zašleme.
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www.twinson.com

