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A környezetbarát kompozit 
anyagból készült Twinson 

burkolatok egyesítik a fa és a 
műanyag előnyeit. A Twinson 

termékeket több mint
15 éve gyártjuk.

Az alumínium párnafa rendkívül 
szilárd komplett rendszer, ellenálló 
és stabil. Megannyi előnye miatt 
többé eszébe sem jut majd, hogy a 
terasz váza fából is készülhetne.
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Egyszerű, tökéletes, időtálló

Twinson és
Twinson Click
a zseniális páros

Ez a három szó nagyszerűen összefoglalja a teraszokhoz kifejlesztett forradalmi

Twinson Click rendszer lényegét. Azoknak készült, akik nem szeretnének sokáig

várni gyönyörű új teraszukra. Az egyedülálló technológiájú moduláris Twinson Click 

pattintós rendszer jelentősen lerövidíti a szerelés idejét. Gyakorlatilag bármilyen

alakú és kialakítású terasz egyetlen csavar nélkül összeállítható a segítségével.

A terasz tartószerkezete az állítható lábaknak és az alumínium önhordó

profiloknak köszönhetően, a szabadalmaztatott összepattintós rendszerű Twinson

teraszdeszkával kombinálva egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé. 
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twinson 
click

időtakarékos
Egy átlagos terasz összeszerelése 

fadeszkák és csavarok használatával 

2,5-szer több ideig tart, mint a 

Twinson Click rendszerrel. Minél 

bonyolultabb a terasz alakja, annál 

több időt takaríthat meg!

Ergonomikus
Az egyszerű rendszer

hatékonyabb és könnyebb szerelést 

tesz lehetővé, mint a hagyományos 

csavaros megoldás.

EllEnálló
A fától eltérően az alumínium 

párnafa stabil, ellenálló és nem 

deformálódik az idő múlásával. 

A Twinson anyagból készült 

teraszdeszka az évek során már 

bizonyította nagyfokú tartósságát. 

Ráadásul valamennyi anyag teljes 

mértékben újrahasznosítható.

rugalmas
A Twinson Click minden ügyfél 

számára személyre szabott

megoldást kínál. A rendszer 

használható a különféle

felületkezelésű Twinson deszkák 

számos típusával, bármilyen alakú, 

kialakítású és típusú is a terasz.
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EgYsZErŰEn 
ZsEniális

Egyszerűségének, gyors szerelhetőségének és ellenálló képességének köszönhetően 

a Twinson Click rendszer a legjobb megoldást kínálja a szakemberek számára. 

Ugyanakkor a végfelhasználó szempontjából is hasznos a gyors szerelés, akárcsak a 

Twinson anyagból készülő teraszok további előnyös tulajdonságai (a gazdag 

színválaszték, a csúszás és szálkamentes kialakítású Twinson felület ). A Twinson 

Click rendszer hozzájárul a terasz hosszú élettartamához és valamennyi alkotóeleme 

teljes mértékben újrahasznosítható.

Csak egy pattintás
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Az átgondolt kialakítású 

Twinson teraszrendszer 

összeszerelése rendkívül 

egyszerű. Az egész terasz 

állítható magasságú lábakon 

áll, amelyek alapzatból, 

csatlakozóvégből és 

háromszög alakú talpból 

(Triax) állnak; ezekbe kell 

belepattintani az 

alumíniumvázat. Erre a szilárd 

alumíniumvázra kerül a 

Twinson burkolat.

a. Tetőteraszokhoz használhatunk 
gumialátétet, amely rezgéscsillapítással 
és szigetelésvédelemmel egészíti ki a 
rendszert. Az apróbb egyenetlenségeket 
és leejtést is képes kompenzálni miközben 
a terhelést rugalmasan osztja el.

B. A háromszög alakú talp (Triax) a Twinson
Click rendszer egyedülálló és rendkívül
hasznos elemeként lehetővé teszi a különféle
szögekben történő szerelést. Egyszerűen
rápattintható a csatlakozóvégre.

c. A teraszalapzatok és csatlakozóvégek 
magassága 45-től 225 mm-ig állítható.

d. A minden oldalról egyforma 
keresztmetszetű alumíniumprofilokkal 
szakértelem nélkül is egyszerűen 
elkészíthető a hosszú élettartamú terasz az 
akár ferdén is szabható 
profilok segítségével. 

E. A terasz teljes szerkezetének csavarok 
nélküli összeszereléséhez csupán a 
következő kiegészítők szükségesek:
1. Állítható függőleges kapocs, amely az 
első és az utolsó teraszdeszka, valamint a 
szegélyléc rögzítésére szolgál.
2. Elforgatható vízszintes kapocs, amellyel 
az egyes deszkák az alumínium
párnafához rögzíthetők.
3. Rugalmas sarokkapocs, melynek 
segítségével tetszőleges szögben
rögzíthető az alumínium párnafa szerkezet.
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A Twinson a természet és a technológia felülmúlhatatlan párosítása. Mindkettőnek a 

legjobb tulajdonságait kombinálja, ötvözve a fa (természetes megjelenés, melegség) 

és a PVC előnyeit (egyszerű karbantartás és ellenálló képesség).

A teraszok egyszerűen imádják a Twinson-t !

a twinson 
anYag
ElőnYEi

csúszásmentes felület szálkák nélkül
A speciális felületkialakítású Twinson deszka 

csúszásmentes és nem 

szálkásodik – szélsőséges körülmények 

között sem.

Egyszerű karbantartás
A Twinson anyagból készülő terasz a 

fa-műanyag párosításnak

köszönhetően egyszerűen

karbantartható és nem korhad.

Lakkozni vagy olajjal kenni

nem szükséges.

környezetbarát
Hosszú élettartamának és teljes 

mértékű újrahasznosíthatóságának 

köszönhetően a Twinson a trópusi 

faanyag kiváló alternatívája.
Esztétikus
A különféle termékcsaládoknak 

(Character Massive és Majestic 

Massive Pro) és a széles 

színválasztéknak köszönhetően 

terasza megjelenése teljesen 

az Ön kezében van. 
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mindEnki
mEgtalálJa a magáét

A fa mintázatú MAjEsTiC MAssivE Pro a megjelenéssel és minőséggel 

kapcsolatos legmagasabb igényeket is kielégíti.

A szabadalmaztatott 360° -os PVC-réteg jóvoltából a Twinson deszka 

felülete ellenálló a foltokkal és a karcolással szemben, így könnyen

tisztítható. Ideális megoldás erkélyre, (részlegesen) fedett teraszra és

télikertbe, valamint egyszerű karbantartásának köszönhetően

közterületekre is.

Twinson
MAjEsTiC MAssivE Pro
színek

Twinson 
MAjEsTiC MAssivE Pro 
(P9369)

Twinson 
ChArACTEr MAssivE 
(P9360)

A Twinson ChArACTEr MAssivE
deszka színének természetes változása

szálkamentes

Mezítláb is kellemes hatású

Karcálló

Lekerekített kialakítás 360°-os PvC réteg

Megfelelő medence körüli burkolatnak is

Közterületek esetében is használható

Önhordó szerkezet

Kiváló tűzállóság – BrooF (t1) tanúsítvány

Többféle színben elérhető 4 6

Alkalmazható árnyékolt vagy fedett teraszok esetében

Nagymértékben ellenáll az Uv-sugárzás okozta elszíneződésnek

Ellenáll a zsíros foltoknak

271
ANTIK
TÖLGY

519
RUSZTIKUS 
TÖLGY

270
FÜSTÖS 
TÖLGY

520
HEGYI
TÖLGY
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A természetes felületű Twinson ChArACTEr MAssivE teraszburkolat 6 féle színben

áll rendelkezésre, amelyek néhány hónap után érik el végleges természetes árnyalatukat. 

A színváltozás annak következménye, hogy a Twinson deszka farostjaira hat a napsütés 

és az eső, tehát egy természetes folyamatról van szó.

502
ÉDESGYÖKÉR

509
FOLYAMI 
KAVICS

503
MOGYORÓ

510
SZÜRKE 
PALA

504
KÉREG

522
DIÓ

Twinson
MAjEsTiC MAssivE Pro
színek

Twinson 
MAjEsTiC MAssivE Pro 
(P9369)

Twinson 
ChArACTEr MAssivE 
(P9360)

A Twinson ChArACTEr MAssivE
deszka színének természetes változása

szálkamentes

Mezítláb is kellemes hatású

Karcálló

Lekerekített kialakítás 360°-os PvC réteg

Megfelelő medence körüli burkolatnak is

Közterületek esetében is használható

Önhordó szerkezet

Kiváló tűzállóság – BrooF (t1) tanúsítvány

Többféle színben elérhető 4 6

Alkalmazható árnyékolt vagy fedett teraszok esetében

Nagymértékben ellenáll az Uv-sugárzás okozta elszíneződésnek

Ellenáll a zsíros foltoknak
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tErasZ – 
EgYsZErŰEn és 
gYorsan

A Twinson deszka ellenálló képességéhez és esztétikus megjelenéséhez további 

előnyök járulnak: az ergonómia, valamint az egyszerű és gyors szerelés.

A moduláris rendszernek köszönhetően a szerkezet bármilyen alakú és méretű

teraszhoz hozzáigazítható. 

a

B d

a. A háromszög alakú talp lehetővé 

teszi az alumínium párnafák gyors és 

egyszerű rögzítését. Az egyenként 

állítható magasságú teraszalapzatok és 

csatlakozóvégek segítségével a terasz 

magassága szükség esetén

akár 225 mm-re is megemelhető.

B. A szerelés során maximális

rugalmasságot biztosító, négy egyforma 

oldallal rendelkező alumíniumprofilok 

egyszerűen rápattinthatók a háromszög 

alakú talpra.

c. Az alumínium párnafák tetszés szerinti 

szögben szerelhetők. Az elforgatható 

kapcsokkal a deszkák a kívánt szögben 

erősíthetők a helyükre.

d. A kapocs elforgatásával a Twinson 

deszka szilárdan rögzíthető a

megfelelő helyen.

c

A QR-kód beolvasásával lejátszhatja a
szerelést bemutató videót.
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A Twinson Click rendszerben használt 

valamennyi teraszelem teljes mértékben 

újrahasznosítható a Deceuninck vállalat 

saját újrahasznosító üzemében.

100%-os
újrahasznosíthatóság

rugalmasság

A PVC összetevőnek köszönhetően a

Twinson deszka alaktartása rendkívül

stabil. Nagy teher alatt a deszka kissé

meghajolhat ugyan, utána azonban

visszanyeri eredeti alakját, ami nem

feltétlenül érvényes az egyéb összetételű, 

például PP (polipropilén) vagy PE

(polietilén) kompozit anyagok esetében.

A Twinson Click rendszer Twinson 

CHARACTER MASSIVE vagy MAJESTIC 

MASSIVE PRO deszkával párosítva ideális 

a tetőteraszokhoz. Mivel BROOF (t1)

tűzállósági tanúsítvánnyal rendelkezik, 

tetőkön és vészkijáratoknál is használható.

BrooF (t1) tanúsítvány

csúszásmentes felület

A Twinson deszka a legmagasabb

csúszásbiztonsági igényeknek is megfelel. 

A felülete csúszásmentes kialakítású.

szigorúan
bevizsgált és 
tanúsítvánnyal 
ellátott termék
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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 +420 547 427 777 | info@deceuninck.hu 
www.deceuninck.hu
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