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MERT TUDATÁBAN VAGYUNK MIT 
JELENT ÖNNEK…
Hasson természetesen, illeszkedjen harmonikusan a környezetbe, legyen meleg hatású  A terasz
kellemes órák kedvenc helyévé varázsolhatja a kertet, ahová elvonulhat 

Ne lepődjön meg, ha le sem tudja venni  szemét  szép teraszáról  Mert csak az igazán szép dolgok
teremtenek kellemes környezetet  A szabadalmaztatott Twinson kompozit műanyagból készülő
teraszpadlók azonban nem egyszerűen csak szépek, hanem kímélik az erőforrásokat,
környezetbarátok, rendkívül tartósak és kiváló minőségűek  

A gyártás kizárólag Európában történik  A termékre adott garancia 25 év, 100 %-ban újrahasznosítható  
A DECEUNINCK vezető európai gyártóként a minőség és a környezetvédelem-központúság terén is az 
élen jár 

A Twinson termékek gyártáshoz használt faanyag PEFC tanúsítású erdőkből származik  A világszintű, 
független és átlátható erdőtanúsító rendszer célja a fenntartható erdőgazdálkodás (www pefc de) 
A Twinson műanyag komponense kizárólag jó minőségű, kemény PVC, ami egyáltalán nem tartalmaz 
lágyítót, ezáltal rendkívül erős 

A Twinson teraszpadlók jól átgondolt rendszert alkotnak, amely környezetbarát szerkezeti anyagként a 
trópusi keményfák ideális alternatíváját jelenti 
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TWINSON – 
A LEGJOBB MINDKÉT 
VILÁGBÓL



TWINSON – A TECHNOLÓGIA ÉS A 
TERMÉSZET TÖKÉLETES KAPCSOLATA
A Twinson fából és PVC-ből áll, így egy innovatív  anyagban egyesíti mindkét anyag előnyeit:
a fa természetes megjelenését  és a PVC tartósságát  Az anyag nem szálkásodik, nem korhad, ellenáll 
az UV-sugárzásnak és a rovaroknak  A finom felület  az időjárás hatásai ellenére is hosszú éveken 
keresztül változatlan marad – nincs szükség sok munkával járó és költséges festésre, olajozásra, 
karbantartási igénye rendkívül csekély 

Veszély nélkül játszhatnak a gyerekek a Twinson teraszpadlón – a független német Fatechnológiai 
Fejlesztő és Vizsgáló Laboratórium (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie, EPH) igazolja, hogy 
anyagunk az EN 71-3-nak megfelelően károsanyag mentes, ezért játékok gyártására is alkalmas 

A természetes megjelenésről, a magas szintű biztonságról és kényelemről a bordázott, mart felület 
gondoskodik  A teraszpadló nedvesen sem csúszik és rendkívül biztonságos  A Twinson teraszpadlók 
három különböző felületű termékváltozatban, hat természetes színben kaphatók 

Köszöntjük a Twinson világában, abban a világban, amelyben harmonikusan egyesül a természet 
és a technológia 

TWINSON / EGYEDÜLÁLLÓ ANYAG, AMELY EGYESÍTI A FA ÉS A PVC ÖSSZES ELŐNYÉT
+ Természetes hatás
+ Hasadás- és szálkamentes
+ Rovarokkal szemben ellenálló
+ Könnyen karbantartható – nem igényel olajozást
+ Robusztus
+ Nedvesen is csúszásmentes

+ Tartós – 25 év garancia
+ Környezetbarát (100 %-ban újrahasznosítható)
+ Cink- kadmium- és ólommentes
+ PEFC által tanúsított
+ Higiénai szempontból ártalmatlan
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HATÁROK NÉLKÜLI 
ALAKÍTHATÓSÁG
CHARACTER MASSIVE
A Character Massive rendszer a rugalmasság legmagasabb szintjét kínálja, mivel a tömör padlóban 
nincsenek üreges kamrák  Előnye: A Twinson padlók ugyanolyan könnyen és pontosan szabhatók, mint a 
tömörfa, azonban sokkal ellenállóbbak, tartósabbak és könnyebben karbantarthatók 

Az egyenes vonalú dizájntól kezdve egészen a játékos geometriai formákig és kerekített élekig, mint a 
medence, virágágyás szélei, kerti utak, organikus formák, minden pontosan illeszkedik és egyszerűen 
megvalósítható  Ehhez speciális, rögzítőt fejlesztettek ki, amelyek csavarozás nélkül is lehetővé 
teszik a padló  rögzítését a párnafákhoz 

Mivel a padlók teljes anyaga színezett, a vágott él mindig ugyanolyan szép színű, mint maga a felület, 
ezért nincs szükség végzáróra  És ami a legjobb: a padlók mindkét oldala használható, 
egyik oldaluk finoman bordázott, a másik sima felületű  Ennek köszönhetően a felület 
kiválasztásában is az Öné az utolsó szó   
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A Character Massive padló a 
legjobb választás Önnek, ha 
medence, kerti ágyás szélének 
kialakításához, kerti út építéséhez 
vagy különleges terasz építéséhez 
olyan ellenállóképes, tartós, könnyen 
karbantartható terméket keres, 
amely olyan könnyen és pontosan 
vágható, egyszerűen mint a fa. 
Ehhez a teraszburkolathoz 
alkalmazható a forradalmian új 
Twinson Click technológia,aminek 
segítségével akár 2,5 szer gyorsabb 
a terasz megépítése.

A KOMPAKT PADLÓ – IDEÁLIS ÍVES FORMÁKHOZ
+ Természetes fa megjelenés és tapintás
+ Két különböző felület: finoman bordázott és sima
+ 140 mm széles (hasznos szélesség 144,5 mm), 

20 mm vastag
+ Mindössze 4,5 mm fugatávolság
+ Kis felépítési magasság (36 mm-től)
+ Nem feltétlenül szükséges végzárót használni

+ Hosszanti tágulása mindössze 2 mm/m (ez 50 %-kal 
kisebb, mint a normál termékeknél)

+ Maximálisan csúszásmentes (R 12)
+ Bfl -s1 (= B1) osztályú tűzállóság
+ Futótűzzel, sugárzó hővel szemben ellenálló, Broof (t1) 

osztályú
+ Jelentős teherbírású, 1400 kg/m2-ig terhelhető

502
édesgyökér 
fekete

509
kavicsszürke

503
mogyoró-
barna

510
palaszürke

504
fakéreg 
barna

522
dióbarna
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MAJESTIC MASSIVE PRO
Szabadalmaztatott Twinson fa-műanyag kompozit anyagú teraszaink környezetbarát és könnyen 
karbantartható alternatívaként szolgálnak a fapadlós teraszokkal szemben 

A WPC-teraszok minden robusztusságuk ellenére is igényelnek némi karbantartást  
A Majestic Massive Pro polimerbevonata  minimálisra csökkenti karbantartási igényét  Ez a bevonat 
rendkívül ellenállóvá teszi a felületet foltosodással, karcolódással szemben, ezáltal nagyban megkönnyíti 
annak karbantartást  Különlegesen egyszerű a tisztítása, és rendkívül csekély az anyag tágulása 

Ha a nagy igénybevétel ellenére sem kíván lemondani a teraszpadló nemes fa megjelenéséről, akkor a 
Majestic Massive Pro a legjobb választás  Autentikus, keményfa erezetű padlók ideálisak minden 
teraszhoz, erkélyhez, különösen fedett felületekre, téli kertekbe 

MARADANDÓAN SZÉP
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A Majestic Massive Pro megfelelő 
választás,ha(félig) fedett terasza, 
erkélye vagy téli kertje kialakításához 
különlegesen tartós, foltokkal 
szemben ellenálló, nemes fa
megjelenésű padlót keres, amely
nemcsak 10 év garanciát kínál a
színre és a foltosodásra, hanem egész
életre szóló örömöt is a megjelenésben. 
Ehhez a teraszburkolathoz
alkalmazható a forradalmian új
Twinson Click technológia,aminek
segítségével akár 2,5 szer gyorsabb
a terasz megépítése.

A RENDKÍVÜL TARTÓS PADLÓT 360°-BAN MűANYAG BURKOLAT VESZI KÖRÜL
+ Tömör padló kemény műanyag felülettel, 

jelentős igénybevételhez
+ Nemes fa megjelenés, eredeti famintázat az egyik oldalon
+ Rendkívül könnyen karbantartható, karcálló védőbevonata 

révén ellenáll a foltosodásnak
+ 140 mm széles (145 mm hasznos szélesség), 20 mm vastag
+ Ívek nagyon egyszerűen vághatók 

+ Két különböző felület: strukturált fa megjelenésű 
és bordázott

+ Csak 4,5 mm fugatávolság
+ Alacsony teljes felépítési magasság (36 mm-től)
+ Nem kell feltétlenül végzárót használni
+ Teljesen csúszásmentes: R10 a bordázott oldalon/R11 a fa 

megjelenésű oldalon

271
tölgy
antikbarna

519
RUSZTIKUS
TÖLGY

270 
tölgy 
füstszürke

520
HEGYI
TÖLGY
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ESSENTIAL TERRACE
Klasszikus termékünk: Essential Terrace  Itt is a szabadalmaztatott Twinson fa-műanyag kompozit
anyag garantálja a legmagasabb szintű a kényelemet, a könnyű karbantarthatóságot és tartósságot 
A padlók abszolút csúszás-, hasadás- és szálkamentesek  25 év garancia biztosítja, hogy sokáig lelje
örömét kültéri teraszában 

Hat természetesen szép színnel, vonzó látványukat hosszú éveken át megőrző, két különböző felülettel
a Terrace semmiféle korlátot nem szab az építésben  A Essential Terrace-padlók gyönyörű fa
megjelenése harmonikus és egyedi környezetet teremt 

Tartós, könnyen karbantartható és vonzó látványú – a Essential Terrace az ideális
megoldás kerti utakhoz, belső udvarra, teraszhoz 

HARMÓNIA
A KERTJÉBEN



502
édesgyökér 
fekete

509
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A Essential Terrace az Ön padlója, 
ha kültéri létesítménye építését 
költséghatékony, rendkívül tartós, 
természetes fa megjelenésű
és tapintású padlóval
kívánja elkészíteni.

KLASSZIKUS PADLÓ BÁRMILYEN HASZNÁLATRA, KERTBEN ÉS HÁZON BELÜL
+ Természetes fa megjelenésű és tapintású felület
+ Két különböző felülettel: durva és finom bordázat
+ 140 mm széles (hasznos szélesség 145 mm), 28 mm vastag
+ Zárás záróprofillal, illetve Twinson vagy alumínium 

profilú zárókupakkal

+ Csak 5 mm fugatávolság
+ Abszolút csúszásmentes (R 12)
+ Terrace Bfl s 1 (B 1) osztályú tűzállóság
+ Jelentős teherbírású, 1400 kg/m2-ig terhelhető
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ALACSONY RÁFORDÍTÁS, MÉGIS JELENTŐS HATÁS
Teljes körű rendszerünk szabványosított egyedi elemekből áll, amelyek azonban kellően rugalmasak 
ahhoz, hogy megoldást kínáljanak a legkülönbözőbb követelményekre és a legszokatlanabb formákra 
is  Különböző vázszerkezetek kínálják ehhez minden adottságra a megfelelő megoldást – legyen szó 
szilárd aljzatról, szilárd, egyenetlen aljzatról vagy önhordó rendszerről 

Cégünk innovatív klipszrendszerével egyszerű a szerelés. Az eközben keletkező fugák rendkívül
kicsik, és a gyártói feldolgozási előírásokat nagyon egyszerűen, képek teszik szemléletessé  A tartozékok,
például a folytonosan besüllyeszthető  LED spotlámpák rendkívül látványos megjelenést hoznak létre  
A padlók kiváló, természetes megjelenése mellett ez a „mindenre gondolunk csomag“ igazán meggyőző 

TELEPÍTÉS:
EGYSZERŰ ÉS GYORS



PÉLDA: ÖNHORDÓ LERAKÁS
Ha egyenetlen az aljzat, speciális önhordó alumínium párnafa szerkezetet kell építeni  1. A padlók
megtartására szolgáló alumínium profilokat magas felépítménynél meghatározott helyenként
elhelyezett, állítható magasságú tartókra fektetik  A profilokat utána már nem szükséges összecsavarozni  
2. Az állítható magasságú tartók segítségével a szintkülönbségek könnyedén kiegyenlíthetők  Minden
tartó alatt gumitalp gondoskodik az aljzat szükséges védelméről (pl  tetőteraszon)  A következő lépésben
a kereszttartókat az alsó szerkezet keretes építéséhez szabják le és a teraszpadló elemeket a kívánt
hosszúságúra vágják  3. A hosszanti és keresztprofilok összekötése a szállítmányhoz mellékelt
sarokösszekötőkkel történik; az önvágó, rozsdamenetes, nemesacél csavarokat a szállított csomag
tartalmazza, ezek megkönnyítik a keret összeépítését  4. Az alumínium párnafa szerkezet elkészítése
után kezdődhet a padló szerelése  Az kezdő profilt, amely tiszta kezdést és szép lezárását ad a terasznak,
a párnafához kell csavarozni vagy ragasztani  Ezek után kezdődhet a padló lerakása  A padló rögzítése
megfelelő rögzítő klipszekkel történik  A párnafába pattintás után az első padlóelem klipszeit – és minden
hatodik padlóelemet is – a párnafához kell csavarozni  Minden többi klipszet elegendő középen és a két 
végén becsavarozni  5. A speciális, forgatható klipszeknek köszönhetően a nem derékszögű lerakás sem
jelent problémát a padló fektetésekor  6. Padlóelemek közötti szellőztető elemek használata nagy
felületen (nedvesség elleni védelemre), alumínium szegély elhelyezése vagy az időjárásálló LED
spotlámpák  beépítése, amelyek ugyancsak a komplett rendszer részét képezik, éppúgy nem jelent
problémát, mint a párnafa szerkezet beépítése és a padló lerakása 

Az akár 36 mm vastag,
alacsony felépítményi
magasság teszi igazán
alkalmassá teraszrendszereinket
erkélyek, teraszok felújítására. 
Önhordó szerkezetek is, pl.
tetőteraszokon, már 70 mm 
teljes felépítményi
vastagsággal megvalósíthatók.

1

4

2

5

3

6
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SAROKÖSSZEKÖTŐ – ÖNHORDÓ SZERKEZETHEZ
A sarokösszekötő „közepes” és „nagy” alumínium párnafa szerkezetre, önhordó szerkezethez
szükséges összekötő elem 

PÁRNAFA SZERKEZETEK – BÁRMILYEN KÖRÜLMÉNYRE FELSZERELKEZVE
Legyen szó szilárd aljzatról, egyenetlen, szilárd aljzatról vagy önhordó szerkezetről – a négy különböző, 
alumínium vagy Twinson párnafa szerkezetnek köszönhetően bárhová lerakható az Twinson teraszpadló 

SZERELŐKLIPSZEK – LÁTHATATLAN, GYORS ÉS EGYSZERű
A szerelőklipszek segítségével könnyedén lerakható az új terasz  Egyszerűen alkalmazható, két kivitelben 
kapható (fém vagy jó minőségű műanyag) és teljesen láthatatlan a  kész teraszon 

MEGFELELŐ TARTOZÉKOK – 
MINDEN RENDSZERHEZ
A terasznál a párnafa szerkezet a legfontosabb ahhoz, hogy tulajdonosa hosszú ideig örömét lelje benne  
A párnafa szerkezet felelős ugyanis a nedvesség elleni védelemért  Széles választékú tartozékainkkal 
Ön olyan szerkezetet építhet, amely bármilyen aljzatra felállítható  A kínálatot szellőztető profilok és 
világító rendszer teszik teljessé 

Cikkszám: 9234
Új Twinson tartóprofil szilárd 
aljzatra építéshez
48 x 35 mm

Cikkszám: 9523
A „alacsony” szilárd aljzatra 
építéshez szolgál
50 x 16 mm

Cikkszám: 9522
A közepes, egyenetlen,
szilárd aljzatra építésre és 
önhordó szerkezethez.
50 x 50 mm

Cikkszám: 9524
A nagyméretű,
önhordó szerkezethez
50 x 80 mm

Cikkszám: 9477
Szerelőklip Character
Massive-hoz és Majestic
Massive Pro-hoz Twinson
vagy fa párnafához

Cikkszám: 9486
Szerelőklip Essential
Terrace-hoz; bármelyik 
alumínium párnafáhozhoz

Cikkszám: 9483
Szerelőklip Essential
Terrace-hoz, Twinson vagy
fa párnafához

Cikkszám: 9469
Szerelőklip Character
Massive-hoz és Majestic
Massive Pro-hoz, amely
bármelyik alumínium
párnafához használható

V2A sarokösszekötő „közepes“ 
szerkezethez, cikkszám:
9522, felosztható

V2A sarokösszekötő „nagy“ 
szerkezethez, cikkszám: 9524



ZÁRÓPROFILOK – A TÖKÉLETES BEFEJEZÉSHEZ
A tartozékelemeink részét képező záróprofilok teszik fel a pontot az i-re a teraszrendszerek építése 
végén  Twinsonból vagy eloxált alumíniumból kaphatók 

FORGÓ LÁBAK – A MEGFELELŐ MAGASSÁGHOZ
A tartozékkínálatunkhoz tartozó, fokozatmentesen állítható forgó lábak 35 és 215 mm közötti
szintkülönbségeket képesek kiegyenlíteni, így szinte bármekkora szintkülönbség korrigálható 

SZELLŐZTETŐ PROFILOK – NEDVESSÉG ELLENI VÉDELEMRE
A szellőztető profilok garantálják a terasz szükséges alsó szellőzését és csökkentik a teraszprofilokra 
ható nedvességet 

Cikkszám: 9430
Állítható magasságú forgó láb 
35–55 mm

Cikkszám: 9431
Állítható magasságú forgó láb 
55–215 mm

Cikkszám: 9429 
Forgó láb adapter 95–215 mm 
közötti szintkülönbséghez
Cikkszám: 9431

Cikkszám: 9556
Lezárás Twinson záróprofillal 
(csak Essential Terrace és 
Character Massive)

Cikkszám: 9482
Lezárás zárókupakkal (csak 
Essential Terrace)

F-profil: Cikkszám: 9543/9363
L-profil: Cikkszám: 9518
eloxált, ezüst színű

F-profil: Cikkszám: 9543/9363
L-profil: Cikkszám: 9518
eloxált, fekete

F-profil: Cikkszám: 9543/9363
L-profil: Cikkszám: 9518
eloxált, barna

+ Három különböző színben kaphatók: ezüst, fekete, barna
+ Két profil felel meg egy padlóelem szélességnek
+ A profilok telepítése ugyanazzal a klipsszel történik, 

mint a terasz padlóelemeké
+ Mindenfajta teraszpadlóhoz kapható

Cikkszám: 9326
Gumi alátét
8 x 90 x 90 mm
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GYEREKJÁTÉK 
A TISZTÍTÁS
ÁPOLÁSI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK
A teraszokat folyamatosan érik olyan szennyeződések, mint a por és virágpor, ital- és ételfoltok  Ahhoz, 
hogy ne okozzanak tartós károsodást és megmaradjon a látványos megjelenés, rendszeresen ápolni és 
tisztítani kell a terasz padlóját 

Ez vonatkozik a szabadalmaztatott fa-műanyag kompozit anyagú Twinson teraszrendszerekre is  Annak 
ellenére, hogy a Twinson  rendkívül könnyen ápolható anyag, ezeket a teraszpadlókat is rendszeresen kell 
ápolni  Így viszonylag kis ráfordítással biztosítható, hogy hosszú éveken keresztül örömét lelje teraszában 

Ha azonban a terasz ápolását a lehető legszűkebb keretek között szeretné tartani, válassza a polimer 
bevonatú Majestic Massive Pro-t, mert ennél egyszerűbb megoldás nem létezik!



ESSENTIAL TERRACE A CHARACTER MASSIVE
A terasz első tisztítása
Az összeszerelés után rögtön végezzenek el egy alaptisztítást  Ehhez víz, és puha kefe (nem fémkefe) 
szükséges  Végezzen előtisztítást a felületen  A kefét mindig a padlómélyedések irányába mozgassa  
Végül, kerti locsolótömlővel vagy magas nyomású mosóval(nem egy sugárban), ugyancsak a
mé-lyedések irányába haladva, mossa le a felületet 

Rendszeres ápolás
Javasoljuk, hogy a teljes felületet, különösen a fedett részt (terasz vagy erkély) rendszeresen, évente 
legalább kétszer, tél után és ősszel mossák le  Az időjárás okozta esetleges színeltérések idővel
összemosódnak  Ennek időtartamát, nem lehet előre meghatározni  Ebben több független tényező 
(öntözés, szellőztetés, napsütés, bejutó esővíz, általános por a levegőben stb ) is szerepet játszik 

Vízfoltok eltávolítása
Az időjárásnak kitett átmeneti területen, illetve a részben fedett teraszfelületen vízfoltok keletkezhetnek  
Ennek oka a lignin, a fa természetes összetevője, amelyet az esővíz kimoshat  Az ilyen foltok általában 
bőséges és tiszta meleg vízzel, háztartási tisztítóeszközökkel eltávolíthatók  Erre a célra is kínál a 
Deceuninck speciális tisztítószert 

MAJESTIC MASSIVE PRO
A teljesen bevont Majestic Massive Pro padló tisztítása még ennél is könnyebb  Elegendő évente
kétszeri alaptisztítás tiszta vízzel vagy enyhe szappanos vízzel, puha kefével  Nem szabad súroló 
hatású vagy aceton tartalmú tisztítószert használni és túl erősen kefélni, mert kifényesedhet a felület  
A ketchuptól és hasonló anyagoktól keletkezett foltot 24 órán belül el kell távolítani  Használjon ehhez 
vizet vagy enyhe szappanos oldatot 

MEGFELELŐ TISZTÍTÓSZEREK A TERASZ TISZTÍTÁSÁHOZ

Az olajat vagy zsírt nem tartalmazó foltot – pl  a vízfoltot – 
legegyszerűbb a kínálatunkból beszerezhető „Intensivreiniger“ 
elnevezésű, intenzív tisztítószerrel eltávolítani  Olajra, festékre
vagy szilikonra ezzel szemben a Clean nevű speciális
tisztítószert használható  Kevés ápolás mellett, hosszú
évtizedeken után is örömét leli a Twinson teraszpadlóban 
Ezt ígérjük Önnek!
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REFERENCIA 
MUNKÁK
MAGYARORSZÁGON, CSEHORSZÁGBAN, 
SZLOVÁKIÁBAN ÉS LENGYELORSZÁGBAN 
ELKÉSZÜLT MUNKÁK
Hogyan lehet érzékkel elhelyezni a nyári teraszt a kertben? Hogyan legyen elegáns a környezet a
medence körül? A DECEUNINCK a megjelenése óta a piacon,partnerei segítségével me-gszámlálhatatlan 
munkát realizált  Inspirálódjon válogatásunkból,ami segítheti új otthona kia-lakításában 
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83468 / 8113 / 0220 / Deceuninck

Tekintse meg bemutató videónkat és keressen
Twinson terasz és Twinson Click viszonteladót
vagy minősített kivitelezőt.

Ismerkedjen meg közelebbről 
bepattintós párnafa
rendszerünkel Weboldalunkon
www.twinson.com
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Deceuninck, spol. s r. o. 
Tuřanka 1519/115 a, 627 00, Brno 
Cseh Köztársaság

T +3670 419 9584 | info@deceuninck.hu 
www.deceuninck.hu


