Venkovní obklady

- FACE

TWINSON ®

TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ
Vítejte ve světě Twinson®, kde příroda a technika kráčí

základním materiálu Vám Twinson® předává to nejlepší

ruku v ruce.

z obou světů – přírodní vzhled a hřejivý pocit dřeva

Twinson®

na straně jedné, a trvanlivost PVC s jeho minimální

je nový produkt, který vznikl na bázi dřeva a

PVC. Spojením výhod obou materiálů v jediném novém

údržbou na straně druhé.

DREVO
TWINSON ®

PVC

Vám poskytne veškeré výhody dřeva a přitom budete moci využívat
jedinečné vlastnosti PVC.

•
•
•
•
•

přirozený vzhled
trvanlivý
bez třísek
nenáročná údržba
odloný proti hmyzu a plísni

Všeobecné podmínky jsou platné současně se zárukou.

•
•
•
•
•

voděodolný
snadná montáž
nepraská
montáž pomocí skrytého systému
šetrný k životnímu prostředí
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Počáteční profil

Ukončovací profil

Vnitřní roh (hrana) s profilem

Dokončení vnitřního rohu (hrany)
profilu

Vnější roh (hrana) bez profilu
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Vnitřní roh profilu 1
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Vnitřní roh profilu 2
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Vaše požadavky jsou splněny
Twinson® Vám poskytuje všechny výhody dřeva,
zatímco si užíváte báječných vlastností PVC. Díky

PVC. Díky přirozenému vzhledu budou průčelní desky
-Face

dokonale

ladit

Twinson®

tomu, že kombinuje dřevo a PVC v jediné nové základní

voděodolnosti

surovině,

zůstane jako nové, neboť

-Face změní nejen vzhled, ale i krasu

s

Vaším

domem.

Díky

máte jistotu, že Vaše průčelí
-Face v sobě nemá žádné

vašeho domova. Voděodolný a mohutný, snadno

třísky ani praskliny. Od fasády k zadní stěně, od

udržovatelný a atraktivní:

vikyřových oken po střešní krytinu.

Twinson®

-Face má všechna pro!

kombinuje hřejivost dřeva a trvanlivost

Vnější roh profilu 1

Vnější roh profilu 2
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TWINSON ®

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI PRO VAŠI
PŘEDSTAVIVOST
Twinson® otevírá obzory Vaší představivosti. S materiálem

odstínech od mandlově béžové po lékořicově černou.

Twinson® můžete docílit všeho, od klasického vzhledu až

S obkladem Twinson® můžete vytvořit moderní vzhled

po nejrůznější geometrické tvary.

svého domu, ze kterého se budete moci těšit po celé roky.

-Face obklady jsou k dispozici v 8 přírodních barevných

0501

MANDLOVĚ BÉŽOVÁ

0509

kamennĚ ŠedÁ

0507

OLIVOVĚ ZELENÁ

0506

MERUŇKOVĚ HNĚDÁ

0503

LÍSKOVĚ HNĚDÁ

0505

DRNOVĚ HNĚDÁ

0504

KŮROVĚ HNĚDÁ

0502

LÉKOŘICOVĚ ČERNÁ

Obkladové profily Twinson -Face byly ošetřeny hydrofobním (vodu odpuzujícím) prostředkem.
Kvůli tomuto postupu se bude vzhled nově dodávanych profilů (trojúhelník) lišit od výsledné a přirozené patiny (větší výřez),
již získají v průběhu času. Vzorové barvy jsou reprodukce a mohou se lišit od originálů.

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

09/08 83362 - 9000 - 8111	Obsah tohoto dokumentu, fotografické reprodukce a technické podrobnosti zůstávají výlučným vlastnictvím 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.

VÁŠ DECEUNINCK PARTNER

www.twinson.net

