
Twinson Basic 
Terasový systém

Vitajte vo svete Twinson, v ktorom príroda a technológia kráčajú ruka v ruke. Materiál Twinson je vyrobený
z dreva a PVC. Vďaka skombinovaniu výhod oboch prvkov v jedinom novom materiáli poskytuje Twinson
to najlepšie z oboch svetov: prírodný vzhľad a pocit tepla, ktorý ponúka drevo, aj odolnosť a nízke nároky
na údržbu, ktorými sa vyznačuje PVC. Materiál Twinson je 100 % recyklovateľný, a ide teda o alternatívu
k tropickému tvrdému drevu, ktorá je šetrná k životnému prostrediu.

Materiál Twinson v sebe spája všetky výhody dreva a PVC:

+  prirodzený vzhľad
+  bez triesok
+  odolný proti hmyzu a plesniam
+  nepraská
+  šetrný k životnému prostrediu (100 % recyklovateľný)
+  trvanlivý

+  nenáročná údržba
+  vodoodolný
+  jednoduchá montáž
+  masívny
+  montáž pomocou skrytého systému
+  nie je klzký
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Terasový systém Twinson Basic

Terasový systém Twinson Basic ponúka svojim užívateľom všetky hlavné prednosti
špičkového kompozitného materiálu Twinson, navyše za veľmi priaznivú cenu. Jednoduchý 
systém nájde svoje uplatnenie predovšetkým na terasách menších rozmerov pri rodinných 
domoch a v súkromných záhradách. 

Výhody systému Twinson Basic

+  Palubovky so šírkou 140 mm (úžitková šírka 146 mm)
+  Dostupné dĺžky dosiek - 2 alebo 3 m
+  Obojstranné dosky – drážkovanie alebo hladký povrch
+  Výber z 3 farieb
+  Zakončenie soklom z materiálu Twinson

alebo hliníkovým profilom
+  Max. nosnosť 1750 kg /m2

+  Montáž systémom skrytých nerezových spôn – žiadne
viditeľné skrutky

+  Dĺžková rozťažnosť 4 mm / 1 m
+  Inštalácia podkladových profilov

vo vzdialenosti 40 cm – len na spevnený povrch
+  Montáž na podkladové profily Twinson

alebo drevený podklad
+  Záruka na materiál až 25 rokov

Krása prírodných farieb

Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, Česká republika
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Farebné vzorky sú reprodukciou a môžu sa líšiť od originálu.
Na obrázku je znázornené prirodzené starnutie farby. V najväčšom výreze vidíte farbu, ktorú materiál Twinson postupom času získa.
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