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Twinson
Het beste van twee werelden
Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en
technologie de krachten bundelen. Twinson wordt
vervaardigd uit hout en pvc. Door de voordelen van
beide materialen te verenigen in één nieuw basismateriaal
biedt Twinson u het beste van twee werelden: de
natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus de
onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc.
Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een
milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.
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Elegante, duurzame buitenvloerbekleding,
met respect voor de natuur
Dankzij zijn natuurlijke look past Deceuninck Terrace prachtig in een natuurlijke omgeving en kan
het gebruikt worden voor tal van terrastoepassingen. Bovendien is Deceuninck Terrace onderhoudsvriendelijk, heeft het een hoge slipweerstand voor een optimale veiligheid en is het 100 % recycleerbaar.

Onderhoudsvriendelijk

Milieuvriendelijk

Doordat Deceuninck Terrace vervaardigd is uit Twinson,
biedt het de onderhoudsarme duurzaamheid van pvc.
Deceuninck Terrace behoudt zijn sterkte en krijgt door
blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een
natuurlijke tint. Schilderen of beitsen is overbodig. De
planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, uv-stabiel en
bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en
eenvoudig verwijderd worden.

Het op Twinson gebaseerde Terrace van Deceuninck biedt
nog meer voordelen dan tropisch hardhout. Tropisch
hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde
regenwouden. Twinson is echter 100 % PEFC-gecertificeerd.
Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig
is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een
lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten
probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het
einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 %
recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies
opnieuw worden gebruikt.

Uiterst slipvast
Deceuninck Terrace heeft een geborstelde afwerking
met groeven, voor een natuurlijke look in combinatie met
veiligheid en comfort. Zelfs wanneer ze nat zijn, blijven de
planken uiterst slipvast. Deceuninck Terrace voldoet aan de
hoogste en veiligste classificaties betreffende slipvastheid!
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Over PEFC
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification)
is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet
voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder
andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid
dan er worden heraangeplant en dat de biodiversiteit
behouden blijft. Deceuninck Terrace is vervaardigd uit
Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

Een uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & pvc

•

natuurlijk uitzicht

•

onderhoudsvriendelijk

•

splintervrij

•

waterbestendig

•

bestand tegen insecten

•

makkelijk te plaatsen

•

splijt niet

•

stevig

•

milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar)

•

montage met onzichtbare bevestiging

•

duurzaam

•

slipvast, ook in natte toestand
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Drie terrasoplossingen
Essentielle - Caractère - Majestic
Met Deceuninck Terrace laat u uw creativiteit de vrije loop. Net als hout kunnen de terrasoplossingen
van Deceuninck verzaagd worden in oneindig veel vormen en designs! Dankzij de zes verschillende
natuurkleuren vormen de planken bovendien de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of
landschap. Deceuninck biedt drie oplossingen aan binnen het Deceuninck Terrace gamma.
Deceuninck Essentielle 140 mm (P 9555)
De Deceuninck Essentielle
terrasplank is de ideale oplossing
voor particuliere toepassingen,
zoals tuinpaden, patio’s en
terrassen. De planken zijn
ontworpen voor een makkelijke
plaatsing.Beide zijden van de
terrasplank kunnen als zichtbare
zijde toegepast worden.
•

Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen
van het unieke Twinson-materiaal

•

Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).

•

Keuze uit 2 designs: fijn of grof gegroefd dankzij de
dubbelzijdige planken

•

Beschikbaar op 2 lengtes (4 m - 6 m) en in 6 kleuren

•

Dikte plank: 28 mm

•

De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden
vervangen

•

Beschikt over het PEFC-label
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Deceuninck Caractère 140 mm (P 9360)
De Deceuninck Caractère terrasplank
is uitermate geschikt voor particulier
gebruik maar evengoed voor
openbare toepassingen. Door deze
masssieve look kan men ook in
het ontwerp afgeronde vormen
toepassen. Bijkomende afwerking van
de kopse kanten is hierbij niet nodig.
•

Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van
het unieke Twinson materiaal

•

Ontworpen voor een makkelijke en snelle plaatsing
dankzij het unieke clip-systeem

•

Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).

•

Keuze uit 2 designs: fijn gegroefd of vlak geborsteld
dankzij de dubbelzijdige planken

•

Beschikbaar op 1 lengte (4 m) en in 6 kleuren

•

Dikte plank: 20 mm

•

Beschikt over een brandattest (Broof T1) in combinatie
met een aluminium onderstructuur

•

Beschikt over het PEFC-label

Kleuren
De kleurstalen zijn reproducties en kunnen
afwijken van het origineel. In het grote vlak
ziet u de natuurlijke tint die Deceuninck
terrasplanken na verloop van tijd verkrijgen.
Twinson bevat houtvezels die onderhevig
zijn aan variaties in kleur en uitzicht. Zodra
het product blootgesteld wordt aan de zon
en de regen, ondergaan deze vezels een
natuurlijk verouderingsproces, wat leidt
tot kleurverandering. Na enkele maanden
ontstaat zo de uiteindelijke tint. Voor een
natuurlijk uitzicht raden we aan om de
planken voor het plaatsen te mengen.

502 - zoethoutzwart

503 - hazelnootbruin

504 - schorsbruin

509 - riverstone grijs

510 - leigrijs

522 - walnootbeige
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Deceuninck Majestic 140 mm (P 9369)
De nieuwe terrasplank Majestic
werd speciaal ontwikkeld om
aan de allerhoogste eisen op het
vlak van esthetiek & kwaliteit te
voldoen. De 360° gepatenteerde
pvc- mantel maakt het oppervlak
extreem bestand tegen vlekken,
zeer krasbestendig en is daarom
gemakkelijk schoon te maken. Terrace
Majestic is uw keuze voor alle balkons,
(overdekte) terrassen en wintertuinen.

•

Extreem robuuste plank met pvc omhulsel

•

Elegant oppervlak met authentiek houtreliëf aan één
zijde

•

Splinter- en rotvrij

•

100 % vlekbestendigheid

•

Zeer makkelijk te reinigen

•

Makkelijk te plaatsen

•

Robuust: hoge impactweerstand

•

Antislip, zelfs in natte omstandigheden

•

Beschikbaar op 1 lengte (4m) en in 4 kleuren

•

Dikte plank: 20 mm

•

Beschikt over het PEFC-label

Kleuren
Het uiterlijk van de planken met
vlamstructuur (Asgrijze eik en Iriserende eik)
varieert, dit om zo een natuurlijk mogelijk
terras te creëren. Elk terras is uniek!
286 - Steengrijs
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288 - Klei

271 - Iriserende eik

270 - Asgrijze eik
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Montage: eenvoudig & snel!
1. Bepaal de ondergrond
Vast
Onderstructuur rechtstreeks bevestigd op ondergrond

Bestaande ondergrond

Bestaand terras

Zwevend
Onderstructuur wordt niet bevestigd op ondergrond

Nieuwe ondergrond

Beton

Grind of gestabiliseerd zand

Betonpalen

Dak/verhoogd

2. Kies de onderstructuur
Volledig ondersteund

Niet volledig ondersteund

P9530
(clip P 9486 / P 9469)

P 9522
(clip P 9486 / P 9469)

P 9522
(clip P 9486 / P 9469)

P 9524
(clip P 9486 / P 9469)

Niet-dragend
aluminiumprofiel

Niet-dragend
aluminiumprofiel

Dragend (enkel bij
vormvast kader)
aluminiumprofiel

Dragend
aluminiumprofiel

Vormvast kaderwerk

Montage met
hoekverbindingsstuk

Verstelbare plots

Opzetstuk

Rubberpad

P 9430

P 9431

P 9429

P 9326

35 tot 55 mm

55 tot 95 mm

(Max. plothoogte:
215 mm)

90 x 90 mm,
dikte 8mm

De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace Calculator vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl
Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.
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Praktische tip: zwevende plaatsing
1. Gebruik voor het realiseren van een zwevend terras de aluminium liggers P 9522. De liggers worden samengesteld tot een vormvast kader.
2. Het vormvast kader wordt op hoogte uitgepast met tegeldragers met verstelbare voet. Voor beperkte inbouwhoogtes kan ook gebruik gemaakt
worden van rubber pads. (artn° P 9326)
De onderstructuur wordt los geplaatst op de tegeldragers.
3. De langs- en dwarsliggers worden op maat verzaagd en met elkaar verbonden met RVS T-verbinders en RVS zelftappende schroeven. Hartafstand van
de liggers 50 cm. De 1e en laatste ligger op 25 cm.
4. Na voltooiing van de aluminium onderstructuur worden de terrasplanken geplaatst. Het startprofiel zorgt meteen ook voor de zijafwerking van het
terras. De terrasplanken worden bevestigd met montageclipsen die vastklikken in de aluminium liggers. Om te zorgen voor een gelijkmatige uitzetting
naar links en rechts wordt elke terrasplank éénmaal in het midden geblokkeerd met een schroef.
5. Het afgewerkte terras.
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De uitgebreide installatierichtlijnen kan u terugvinden in de Deceuninck Terrace installatiegids
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Onderdelenoverzicht Deceuninck Essentielle
Holle terrasplanken

modulemaat : ± 145 mm
aantal: 7 m/m2
gewicht: ± 18 kg/m2

Aluminium onderstructuur

T-VERBINDER VOOR P9522

HOEKVERBINDER VOOR P9524

aantal (vast): ± 2.5 m/m2
gewicht: ± 0.7 kg/m2

aantal (vast):
± 2.5 m/m2
aantal (zwevend):
± 3 m/m2
gewicht: ± 1.0 kg/m2

aantal (vast):
± 2.5 m/m2
aantal (zwevend):
± 3 m/m2
gewicht: ± 6.7 kg/m2

VERLENGSTUK VOOR P9522

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524

aantal (vast): ± 2.5 m/m2
gewicht: ± 0.82 kg/m2

STARTCLIP

STANDAARD MONTAGECLIP

EINDCLIP

(= ± 5.5 m2)

Houten onderstructuur

STARTPROFIEL

STANDAARD MONTAGECLIP

(= ± 6.5 m2)
1x bit TX15
(= ± 37.5 m2)
1x bit TX15

Tegeldragers
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EINDCLIP

Onderdelenoverzicht Deceuninck Caractère
Massieve terrasplanken

modulemaat : ± 144.5 mm
aantal: 7 m/m2
gewicht: ± 26.5 kg/m2

Aluminium onderstructuur

T-VERBINDER VOOR P9522

HOEKVERBINDER VOOR P9524

aantal (vast): ± 2.5 m/m2
gewicht: ± 0.7 kg/m2

aantal (vast):
± 2.5 m/m2
aantal (zwevend):
± 3 m/m2
gewicht: ± 1.0 kg/m2

aantal (vast):
± 2.5 m/m2
aantal (zwevend):
± 3 m/m2
gewicht: ± 6.7 kg/m2

VERLENGSTUK VOOR P9522

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524

aantal (vast): ± 2.5 m/m2
gewicht: ± 0.82 kg/m2

Houten onderstructuur

STARTPROFIEL

STANDAARD MONTAGECLIP

EINDPROFIEL

STARTPROFIEL

STANDAARD MONTAGECLIP

EINDPROFIEL

Tegeldragers
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Onderdelenoverzicht Deceuninck Majestic
Massieve terrasplanken

modulemaat : ± 144.5 mm
aantal: 7 m/m2
gewicht: ± 26.5 kg/m2

Aluminium onderstructuur

T-VERBINDER VOOR P9522

HOEKVERBINDER VOOR P9524

aantal (vast): ± 2.5 m/m2
gewicht: ± 0.7 kg/m2

aantal (vast):
± 2.5m/m2
aantal (zwevend):
± 3m/m2
gewicht: ± 6.7 kg/m2

VERLENGSTUK VOOR P9522
aantal (vast):
± 2.5m/m2
aantal (zwevend):
± 3m/m2
gewicht: ± 1.0 kg/m2

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524

aantal (vast): ± 2.5 m/m2
gewicht: ± 0.82 kg/m2

Houten onderstructuur

Tegeldragers
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STARTPROFIEL

STANDAARD MONTAGECLIP

EINDPROFIEL

STARTPROFIEL

STANDAARD MONTAGECLIP

EINDPROFIEL
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Onderhoud
Terrace Cleaner (P 9393)
De Terrace Cleaner
kan gebruikt
worden voor het
reinigen van uw
terras 1 à 2 x per jaar.
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Gegarandeerde
kwaliteitsplaatsing
Makkelijk met de installatiegids
Deceuninck Terrace is ontworpen voor een vlotte plaatsing.
Voor de verwerking volstaat standaard gereedschap
voor de bewerking van hout. Zowel de volledige als de
beknopte installatiegids kunt u downloaden op
www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Kies uw
systeem en volg de eenvoudige instructies om de planken
te verzagen, ze te bevestigen aan de onderstructuur
met behulp van de onzichtbare clips. De randen kunnen
afgewerkt worden met bijhorende afwerkingsprofielen
of einddoppen. Deceuninck levert al het nodige voor een
nette en duurzame plaatsing!

Maak uw eigen ontwerp met de gratis
professionele calculator
Deceuninck Terrace Calculator kunt u downloaden via
www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Voer de
afmetingen in en de software creëert een optimaal
ontwerp met zo weinig mogelijk verspilling. Bovendien
worden ook de technische vereisten berekend. Daarna
krijgt u een volledige materialenlijst.
•

Met handige tekentools

•

Ontwerpen kunnen aangepast & verfijnd worden

•

Optimalisatie van profielen om verspilling te beperken

•

Automatische berekening van materiaallijst

De installatiefilm, de installatiegids en de gratis
Deceuninck Terrace calculator vindt u op
www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl
Deze hulpmiddelen voor professionals en
doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing
en een jarenlang, probleemloos gebruik.

Recycling
Verzamel na plaatsing alle Twinson resten en Twinson
zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw
plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot
nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck
dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson
recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.

Voor uw erkend verdeler of plaatser in België,
consulteer onze dealer locator via www.deceuninck.be

2018

Voor uw erkend verdeler in Nederland,
consulteer onze dealer locator via www.deceuninck.nl
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Building a sustainable home
Het engagement van Deceuninck op het vlak van

Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert

innovatie, ecologie en design legt ons een duidelijke

de fabrikant producten met een lange levensduur en hoge isolatiewaarde

doelstelling op: een duurzame woning bouwen. Een

die weinig onderhoud vereisen en 100% recycleerbaar zijn. Bovendien

woning met een beter energierendement en een

kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze

aangename uitstraling.

partners en onze eindgebruikers.

RAMEN & DEUREN

TUINTOEPASSINGEN

VENTILATIE & ZONWERING

-

-

-

PVC
Onze profielen worden gekenmerkt door een
perfect evenwicht tussen energierendement en
comfort. Met goede thermische en akoestische
eigenschappen bieden wij – in veel kleurtjes – dé
oplossing voor uw ramen, deuren en luiken.

TWINSON
De terrassen in composietmateriaal en omheiningen
zijn gemaakt om een eeuwigheid mee te gaan. Ze
passen op een natuurlijke en harmonieuze manier
bij uw woning en garanderen een hechte
meerwaarde.

ALUMINIUM
Dankzij de innovatieve ventilatie- en
zonweringsystemen van Deceuninck beheerst u
perfect de natuurlijke lichtinval. Een
hoogtechnologische oplossing waarbij
functionaliteit, esthetiek en een duurzaam concept u
een verhoogd leefcomfort en regelbaar
binnenklimaat bieden.

DAK & GEVEL
-

ALUMINIUM
Ultieme duurzaam- en milieuvriendelijkheid? Onze
aluminium profielen zijn 100% recycleerbaar. De
toevoeging van kunststof zorgt bovendien voor een
verhoogde isolatiewaarde.

PVC – TWINSON
Onze gevel- en onderdaksystemen bestaan uit pvc
en uniek Twinson materiaal dat in de prijzen viel met
een PEFC-duurzaamheidslabel. De buitenkant van
uw woning blijft er vele jaren mooi uitzien, zonder
dat u de pvc-profielen of Twinson-bekledingen hoeft
te schilderen. Deze zijn makkelijk te plaatsen (ook
met standaard gereedschap) en combineren
elegantie met onderhoudsgemak.

INTERIEURTOEPASSINGEN
PVC
Deceuninck biedt een uitgebreide keuze aan
afwerkingen en kleuren voor lambriseringen,
vensterbanken en plinten. Uw interieur veranderen
was nog nooit zo makkelijk.

UW DECEUNINCK-PARTNER
De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk
van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren.
Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande
klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw
Deceuninck-product.
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