Kültéri falburkolatok
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TWINSON

MINDKÉT VILÁGBÓL A LEGJOBB
Üdvözöljük a Twinson világában, ahol a természet és a technika kéz a kézben jár. A Twinson fából
és PVC-ből készül. E két komponens előnyös tulajdonságainak egyesítésével létrehozott teljesen
új Twinson anyag mindkét világból a legjobbat nyújtja Önnek: a fa természetes küllemét
és melegségét, a PVC tartósságát és minimális ápolási igényét. A Twinson PEFC
tanúsítvánnyal rendelkezik és 100%-ban újrahasznosítható. A trópusi keményfa környezetbarát
alternatívája. Míg a trópusi keményfa kitermelése a veszélyeztetett esőerdőkben történik, addig a
Twinson olyan fát tartalmaz, amely gyorsan nő és kitermelése állandóan megújuló erdőkben folyik.

fa
A

TWINSON egyesíti a fa és PVC valamennyi előnyös tulajdonságát:

•
•
•
•
•

természetes megjelenés			
tartós			
rovarálló			
környezetbarát (100%-ban újrahasznosítható)
PEFC tanúsítvány

Az általános garanciális feltételek érvényesek.

•
•
•
•

minimális ápolási igény
vízálló
nem repedezik
szálkamentes
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A TERMÉSZETES SZÍNEK VARÁZSA
A Twinson burkolóelemek és szegélyzárók három féle természetes színben érhetők el. A Twinson
anyag alkalmazásával házát egy stílusos megjelenésű egységes egésszé változtathatja, amelyben évek
hosszú során örömét lelheti.
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A kiábrázolt színminták nyomdai eljárás eredményei, így azok a valóságtól eltérhetnek. A nagyobb
alakzatban az a természetes színárnyalat látható, amelyet az O-Wall lapok az idő múlásával nyernek.
A Twinson farostot tartalmaz, melynek színe és külleme változhat. Miután a terméket napfény
és eső éri, beindul a rostok természetes öregedési folyamata és színváltozása. Néhány hónap
elteltével a termék elnyeri végleges patináját. A lapokat telepítésük előtt úgy kell összeválogatni, hogy
természetes hatást nyújtsanak.

ZÁRT BURKOLÓRENDSZER
Az épület megjelenését részben a homlokzat határozza meg. A Deceuninck Twinson O-Wall burkolata esetében
a küllem és funkcionalitás kéz a kézben jár. Az O-Wall kültéri falburkolat része lehet a szigetelési
rendszernek, vagy egyszerűen végső felületkialakításként használható. Az O-Wall burkolóelemek
nemcsak kültéri falak, hanem ablakfülkék, tetőablakok és ereszek burkolására is használhatók. Az eredményre
mindig öröm ránézni.

•

Beépített szellőztetés: szellőző, tehát lélegző külső fal esetén a levegőáramlás hatásos
nedvesség- és hőelvezetést biztosít, ami lehetővé teszi az egészséges beltéri klíma kialakítását.

•

Szigeteléssel Tökéletesen kombinálható: korlátozott vastagságának köszönhetően az O-Wall
burkolat nemcsak új építésekhez, hanem felújításokhoz is használható. A jól szigetelt külső fal új építések
és felújítások esetén hozzájárul a fűtésköltségek és CO2-kibocsátás csökkentéséhez. Tehát egy
energia- és költségtakarékos megoldásról van szó.

•

Gyors és könnyű telepítés: a csap-horony rendszer és a speciális szabadalmazott rejtett rögzítőelemek
biztosítják a kültéri falburkoló elemek gyors és könnyű telepítését.

•

Egyszerű megmunkálhatóság: a falburkolatok telepítéséhez nem szükségesek speciális szerszámok.
Elegendő csupán hagyományos szerszámok használata. Az O-Wall burkolóelemek 3 és 6 méteres
változatban érhetők el.

•

Robusztus: a kétfalú szerkezeti kialakításnak köszönhetően kivételesen erős és robusztus.

•

A legapróbb részletekig kidolgozva: a tökéletes megjelenést komplex profilkínálat biztosítja.

•

Egyedülálló anyag: a Twinson anyag egyedülálló összetételének köszönhetően az O-Wall kültéri
burkolatok rendelkeznek a gyártásukhoz felhasznált anyagok előnyös tulajdonságával: szálkamentesek,
tartósak, vízállók, természetes megjelenésűek ...
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Részletes telepítési és megmunkálási útmutatóért lásd www.twinson.com
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• 40 x P 9595
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P 9572

P 9571

P 9488
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P 9588
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= 10 kg/m²

P 9594

P 9471

P 9548

P 9567

P 9593
(fekete)

= elérhető bárna és fekete
galvanizált változatban

Ablakburkolat beépített
szellőzőráccsal
Végzáró profil
beépített
szellőzőráccsal

Szerelés
szabadalmazott
rejtett rendszer
segítségével

Kezdőprofil
beépített
szellőzőráccsal

Szigetelőlap

Szigetelőlap

Ásványgyapot

Ásványgyapot

ki
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ki

be

A szigetelt szellőző falrendszer nyáron nem engedi be a

A szigetelt szellőző falrendszer télen nem engedi be a

meleget, csupán a friss levegőt

hideget, megőrizve így a beltér melegét
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NYITOTT BURKOLÓRENDSZER
A Deceuninck cég Twinson nyitott burkolórendszere nyitott illesztési rések elvén működik, és az esztétikát
funkcionalitással egyesíti. A tartószerkezet kiváló minőségű eloxált alumíniumból készül, ami garancia a
hosszú élettartamra. A burkolóprofilok részét képezhetik a szigetelési rendszernek, vagy egyszerűen
végső felületkialakításként használhatók. A Twinson O-Wall zárt burkolatrendszerhez hasonlóan ezek
a burkolóelemek szintén nemcsak falburkolásra, hanem ablakfülkék, tetőablakok és ereszek burkolására is
használhatók.
• Beépített szellőztetés: a levegőáramlás biztosítja, hogy a nyitott falburkoló rendszer minden esetben
lehetővé teszi a nedvesség és hő elvezetését, ami hozzájárul a ház egészséges klímájának
kialakításához.
• Szigeteléssel kombinálva tökéletes: korlátozott vastagságának köszönhetően a Twinson nyitott
burkolórendszer új építésekhez és felújításokhoz egyaránt használható. A jó szigetelés eredménye nemcsak az
alacsonyabb fűtésköltség, hanem a csökkentett és CO2-kibocsátás is. Ezért a rendszer gazdaságos és
egyben környezetbarát megoldás. Mivel a rendszer alapelve a nyitott illesztési rés, nedvesség- és UV-álló
védőréteg használata szükséges.
• Könnyű telepítés: a tartósan kiváló eredmény minimális profil- és anyagmennyiséggel érhető el. A Twinson
P 9596 az ihletet a formatervezés szabadságával egyesíti.
• Egyszerű megmunkálhatóság: a zárt falburkoló rendszerhez hasonlóan a telepítés és megmunkálás
nem igényel semmilyen speciális szerszámot. Elegendő csupán hagyományos szerszámok
használata. A kültéri burkolóelemek 3 méteres hosszúságban érhetők el.
• Robusztus: Twinson kültéri falburkoló elemeink a kiváló minőségű eloxált alumíniumból készült
tartószerkezethez hasonlóan fokozott ellenálló képességet kínálnak, így a kültéri falburkolatok sok éven át
Örömet szerezhetnek.
• Egyedülálló előnyök: A Twinson kültéri falburkolatok természetesen rendelkeznek a Twinson anyag
valamennyi előnyös tulajdonságával: szálkamentesek, tartósak, vízállók és természetes megjelenésűek ...

NYITOTT
BURKOLÓRENDSZER

Részletes telepítési és megmunkálási útmutatóért lásd www.twinson.com

P 2754

P 9596
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NYITOTT BURKOLÓRENDSZER

Szigetelőlap

Szigetelőlap

Ásványgyapot
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A szigetelt szellőző falrendszer nyáron nem engedi be a

A szigetelt szellőző falrendszer télen nem engedi be a

meleget, csupán a friss levegőt

hideget, megőrizve így a beltér melegét

GARANTÁLTAN KÖRNYEZETBARÁT
A PEFC-ről
A PEFC nemzetközi nonprofit szervezet a fenntartható erdőgazdálkodást támogatja. A több
mint 200 millió hektárnyi erdővel a PEFC a legnagyobb tanúsítási rendszer a világon. A PEFC
garantálja, hogy a kitermelt fák száma nem haladja meg az újraültetett fák számát,
és biztosítja a biodiverzitás megőrzését. Alapvető cél a természetes flóra és fauna,
illetve talaj és klíma fenntartása.

Twinson és a PEFC
A Twinson sima átmenet a hagyományoktól az innovációk felé. A PVC minimális karbantartási igényét
és tartósságát a fa természetes megjelenésével és hatásával kombinálja. Ezért a Deceuninck cég
nagyon büszke arra, hogy a fenntartható termelésnek szentelt figyelmének köszönhetően a Twinson
technológián alapuló összes innovatív terméke megszerezte a PEFC tanúsítványt. Ez a tanúsítvány garantálja,
hogy a végtermék csupán tanúsított erdőkből származó fát tartalmaz. Ennélfogva a gyártási folyamat fától
végtermékig tartó összes lépése ellenőrzött.

100%-ban újrahasznosítható
A Deceuninck összes termékének egyik legnagyobb környezetvédelmi előnye, hogy biztosított a 100%os újrahasznosításuk. A Twinson ennek tökéletes példája. Egy olyan egyedülálló anyagról van szó, amely
gyorsan növő fából és PVC-ből készül. A Twinson termékek élettartamának végén fennmaradó összes anyag
begyűjtésre kerül, és minőségvesztés nélkül ismét felhasználható új termékek gyártására.
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DECEUNINCK, spol. s r.o.
Vintrovna 23 - 664 41 Popůvky - Cseh Köztársaság
Tel.: +420 547 427 777 - Fax: +420 547 427 788 - www.ablak-centrum.hu - deceuninck.spol@deceuninck.com

A jelen dokumentum tartalma, a kiábrázolt fotók és műszaki adatok kizárólag a Deceuninck NV társaság tulajdonát képezik; minden jog fenntartva. Kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem sokszorosítható sem egészében, sem részleteiben.
Az érvényes értékesítési feltételek másolatát kérésre megküldjük.
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www.twinson.com

