Pokrytí venkovních ploch

- TERRACE

TWINSON ®

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

Twinson® je stoprocentně recyklovatelný – je také alter-

ruku v ruce.

nativou k tvrdému dřevu a navíc šetří životní prostředí.

Twinson® je nový produkt, který vznikl na bázi dřeva a

Zatímco tvrdé dřevo se těží v deštných pralesích, které

PVC. Spojením výhod obou materiálů v jediném novém

jsou ohroženy, Twinson® obsahuje dřevo borovice, která

základním materiálu Vám Twinson® předává to nejlepší

vyrůstá rychle v lesích, které jsou průběžně doplňovány

z obou světů – přírodní vzhled a hřejivý pocit ze dřeva a

novou výsadbou.

trvanlivost PVC spolu s jeho minimální údržbou.

DREVO

TWINSON ®spojuje všechny výhody dřeva a PVC:

•
•
•
•
•
•

přirozený vzhled
bez třísek
odolný proti hmyzu a plísni
nepraská
šetrný k životnímu prostředí

trvanlivý

Všeobecné podmínky jsou platné současně se zárukou.

•
•
•
•
•
•

nenáročná údržba
voděodolný
snadná montáž
masivní
montáž pomocí skrytého systému
není kluzký

- TERRACE
všechny vaše požadavky jsou splněny
Twinson® vám poskytuje všechny výhody dřeva,

Twinson® kombinuje hřejivost dřeva a trvanlivost PVC.

zatímco si užíváte báječných vlastností PVC. Díky

Díky přirozenému vzhledu budou desky

tomu, že kombinuje dřevo a PVC v jediné nové

dokonale ladit s vaší zahradou. Díky voděodolnosti

základní surovině,

Twinson® máte jistotu, že Vaše terasa zůstane jako

-Terrace vyhoví všem vašim

-Terrace

-Terrace v sobě nemá žádné třísky ani

požadavkům týkajícím se komfortu, které kladete

nová, neboť

na podlahovou krytinu vaší terasy. Voděodolný a

praskliny. Od zahradní pěšinky ke břehu jezírka, od

mohutný, snadno udržovatelný a atraktivní:

terasy k bazénu: s

má všechna pro!

-Terrace

užijete.

-Terrace si to vše co nejvíc

1

Usazení podkladu

180°

2

max

Upravení velikosti

3

4

Zakončení lištou

m

50 c

Zakončení
koncovým krytem

Zakončení
hliníkovým profilem

Smontovat tak,
aby byly zoubky stejným směrem

Dokončený

-Terrace

- TERRACE
VAŠE PŘÍLEŽITOST
VYNIKNOUT

TWINSON ®
všechna síla
vaší představivosti
Díky materiálu Twinson® nebudete muset svou kreativitu

je možno zakoupit v 8 různých přirozených barevných

nijak omezovat. Od formálních designů až po nejrůznější

odstínech od mandlově béžové až po lékořicově černou.

geometrické tvary, díky materiálu Twinson® dosáhnete

Použitím materiálu Twinson® můžete přeměnit své atrium

čehokoliv!
Desky

nebo zahradní pěšinku na stylově upravený celek, ze
-Terrace na pokrytí teras a zakončovací pásy

kterého se budete moci těšit po celé roky.

........................
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0501

mandlově béžová

0509

KAMENNĚ ŠEDÁ

0507

olivově zelená

0506

meruňkově hnědá

0503

LÍSKOVĚ HNĚDÁ

0505

drnově hnědá

0504

kůrově hnědá

0502

lékořicově černá

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.

, všechna práva vyhrazena. Nelze reprodukovat, ani v celku ani částečně bez našeho výslovného povolení.
Platí prodejní podmínky, jejichž kopii můžeme na požádání zaslat.
03/08 83360 - 9000 - 8111
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