0501

0507

Pokrytí venkovních ploch
MANDLOVĚ BÉŽOVÁ
0509

KAMENNĚ ŠEDÁ
0503

lískově hnědá
0505

DRNOVĚ HNĚDÁ

OLIVOVĚ ZELENÁ
0506

MERUŇKOVĚ HNĚDÁ
0504

KŮROVĚ HNĚDÁ
0502

LÉKOŘICOVĚ HNĚDÁ

Vzorové barvy jsou reprodukce a mohou se lišit od originálu. Ve větším výřezu vidíte přirozenou barvu,
kterou
-Terrace postupem času získá. Twinson je částečně přírodní produkt, proto se jednotlivé desky mohou
nepatrně lišit ve vlastnostech a barvě. Venku skladovaný produkt začne získávat svou konečnou barvu a
barva se během instalace stabilizuje. Desky je vhodné před instalací seskládat tak, aby byl dosažen přírodní odstín.
Broušené a nebroušené plochy nakonec získají stejný barevný odstín.

03/08 83367 – 9000 – 8111	Obsah tohoto dokumentu, fotografické reprodukce a technická data zůstávají výlučným
vlastnictvím společnosti Deceuninck NV, všechna práva vyhrazena. Nelze je reprodukovat ani
v celku, ani částečně, bez našeho výslovného povolení. Platí prodejní podmínky, jejichž kopii
můžeme na požádání zaslat.

- TERRACE

VÁŠ KOMFORT JE ZAJIŠTĚN

VÁŠ DECEUNINCK PARTNER

Twinson® v sobě spojuje hřejivý pocit dřeva s trvanlivostí PVC. Díky
přirozenenému vzhledu desky

-Terrace dokonale splyne s Vaší zahradou.

-Terrace je odolný vůči vodě, neštěpí se a je bez třísek, a tak zůstane Vaše
terasa, okraj bazénu nebo jezírka stále jako nové.

www.twinson.net

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

- TERRACE

DŘEVO

1

Usazení podkladu

2

Upravení velikosti
max

m

50 c

180°

PVC

TWINSON ®

3

Smontovat tak,
aby byly zoubky stejným směrem

4

Dokončený

-Terrace

- TERRACE

- TERRACE

VAŠE PŘÍLEŽITOST VYNIKNOUT

Spojuje všechny výhody dřeva a PVC:

•
•
•
•
•
•

přirozený vzhled
bez třísek

odolný proti hmyzu a plísni
nepraská
šetrný k životnímu prostředí

trvanlivý

•
•
•
•
•
•

nenáročná údržba

Montáž systému Twinson®

voděodolný

nařežte na požadovaný rozměr, pomocí skrytého systému nerezových spojek je

snadná montáž

upevněte na předem zhotovený rošt a hrany zakryjte po celém obvodu

masivní

krycí soklovou lištou

montáž pomocí skrytého systému

nikdy snadnější!

není kluzký

Všeobecné podmínky jsou platné současně se zárukou.

Zakončení lištou

Zakončení koncovým krytem

Zakončení hliníkovým profilem

-Terrace je velmi jednoduchá. Terasové desky

-Terrace. Instalace podlahy na venkovní ploše nebyla

www.twinson.net

