Venkovní obklady stěn

KRÁSA PrÍRODNÍCH BAREV

UZAVrENÝ SYSTÉM OBKLADu STeN

Obkladové profily a zakončovací lišty Twinson jsou dostupné ve

Vzhled budovy je zčásti určen fasádou. U obkladu Twinson O-Wall

třech různých přírodních barvách. S materiálem Twinson můžete

firmy Deceuninck jdou vzhled a funkčnost ruku v ruce.

přeměnit svůj dům ve stylově upravený celek, ze kterého se

Venkovní obložení stěn O-Wall může být součástí celkové

budete moci těšit po celé roky.

koncepce izolace nebo jednoduše fungovat jen jako
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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.

• Integrovaná ventilace
• Lze dokonale kombinovat s izolací
• Rychlá a snadná instalace
• Jednoduchá práce a manipulace
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.

• Robustní
• Zpracování do nejmenších detailů
• Unikátní materiál
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DrEVO
TWINSON
TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVETU

OTEVrENÝ SYSTÉM OBKLADu STeN

ZÁRUKA ŠETRNOSTI K ZIVOTNÍMU PROSTREDÍ

Vítejte ve světě Twinson, kde příroda a technologie kráčejí ruku v

Otevřený obkladový stěnový systém Twinson firmy Deceuninck

Firma Deceuninck je velmi hrdá na to, že díky

ruce.

funguje na principu styčné spáry a spojuje estetiku s

důkladné pozornosti věnované udržitelnosti

Twinson je unikátní jednobázový materiál vyrobený ze dřeva a

funkčností.

výroby získaly všechny inovativní produkty založené

PVC. Spojením výhod obou materiálů v jediném novém materiálu

Obkladové profily mohou být součástí celkové

na technologii Twinson certifikát PEFC.

vám Twinson poskytuje to nejlepší z obou světů – přírodní

koncepce izolace, ale mohou být použity i

vzhled, hřejivý pocit ze dřeva a trvanlivost PVC s

samostatně jako povrchová úprava.

stromy budou znovu vysazeny a že bude zachována

minimální údržbou.
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.

Tento certifikát zaručuje, že všechny vytěžené

•
•
•
•

• Integrovaná ventilace

biodiverzita. Podstatný je respekt k přirozenému prostředí

• Perfektní v kombinaci s izolací

fauny a flóry, jakož i k půdě a klimatu.

nenáročná údržba

• Snadná instalace

voděodolný

• Jednoduchá práce a manipulace

Jednou z nejdůležitějších ekologických výhod všech výrobků

nepraská

• Robustní

Deceuninck je, že je zaručena jejich 100% recyklovatelnost.

bez třísek

• Unikátní výhody

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

