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Duurzame tuinomheiningen, 
natuur en technologie hand in hand

Tuinomheiningen Tuintoepassingen
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Voel je thuis comfortabel en veilig 

Onderhoudsvriendelijk 

Doordat de Deceuninck tuinomheining vervaardigd 
is uit Twinson, kan het bogen op de onderhoudsarme 
duurzaamheid van PVC. Deceuninck Twinson behoudt zijn 
sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat 
geleidelijk aan een natuurlijke tint. Het hoeft echter niet 
regelmatig geschilderd of gebeitst te worden. De planken 
zijn splijt-, splinter- en rotvrij, UV-stabiel en bestand tegen 
insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig 
verwijderd worden met de schuurborstel.

Milieuvriendelijk

De op Twinson gebaseerde 
tuinomheining van Deceuninck 
biedt ook voordelen t.a.v. tropisch 
hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend 
afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 
100 % PEFC-gecertifi ceerd. Dat betekent dat het hout in 
Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. 
Twinson heeft een lange  levensduur, waardoor Twinson 
producten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. 
Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 
% recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies 
opnieuw worden gebruikt.

Kenmerken 

• Bestand tegen een windbelasting tot 10 beaufort.

• Het systeem bestaat uit aluminium frames voorzien 
van Twinson composiet panelen.

• De schermen worden aangeboden in kits van 2 m breed.

• De maximale schermhoogte is 1,85 m.

• De schermen kunnen in volle grond of op steunvoeten 
worden geplaatst.

• De aluminium profi elen zijn geanodiseerd met een 
laagdikte van 20 μ. Dit maakt het systeem geschikt 
voor zeeklimaat. De anodisatie is te verkrijgen in 
zilverkleur of zwart.

• De Twinson composiet panelen zijn verkrijgbaar  
in 4 verschillende kleuren : Hazelnootbruin (503), 
Riverstone grijs (509), Zoethoutzwart (502) en Leigrijs (510).

• Start- en eindprofi el kunnen worden gebruikt om de 
afstand tussen de palen te bepalen.

• Start -en eindpaal makkelijk te bevestigen aan een 
muur (kit P 9287).

• De schermen kunnen makkelijk onder hoek geplaatst 
worden.

• natuurlijk uitzicht

• splintervrij

• bestand tegen insecten

• splijt niet

• milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar)

• duurzaam

• onderhoudsvriendelijk

• waterbestendig

• makkelijk te plaatsen

• stevig

• montage met onzichtbare bevestiging

Een enkel uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & PVC 

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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Mogelijkheid 1 : Ingebetonneerd
1. Kit P 9287: Kit bestaande uit een start-/eind- of hoekpaal 

incl. 13 panelen (P 9555). Zie 1  op de tekening.
2. Kit P 9286 : Kit bestaande uit een connectiepaal

incl.13 planken (P 9555). Zie 2  op de tekening.

Doorlopende opstelling Hoek opstelling U-vormige opstelling

2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m

1 P 9287 * Kit met start-/eind- of hoekpaal 1 1 1 1 1 1 / 2 2 2 2 2 / / 3 3 3 3

2 P 9286 ** Kit met connectiepaal 0 1 2 3 4 5 / 0 1 2 3 4 / / 0 1 2 3
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Scherm
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ax. 1,85 m

Wat heb ik nodig?  
Hier is aangegeven hoeveel kits men nodig heeft 
voor het maken van een bepaalde opstelling.

* kit P 9287 ook verkrijgbaar zonder planken onder art. n° P 9279
** kit P 9286 ook verkrijgbaar zonder planken onder art. n° P 9276
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Mogelijkheid 2 : Montage op steunvoet
1. Kit P 9287: Kit bestaande uit een start-/eind- of hoekpaal 

incl. 13 planken (P 9555). Zie 1  op de tekening + Kit P 9272 :  
1 linkse en 1 rechtse steunvoet. Zie 3  op de tekening

2. Kit P 9286 : Kit bestaande uit een connectiepaal   
incl. 13 planken (P 9555). Zie 2  op de tekening + P 9273 : 
steunvoet voor de hoek- of connectiepaal. Zie 4  op de tekening.

Doorlopende opstelling Hoek opstelling U-vormige opstelling

2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m

1 P 9287 * Kit met start-/eind- of hoekpaal 1 1 1 1 1 1 / 2 2 2 2 2 / / 3 3 3 3

2 P 9286 ** Kit met connectiepaal 0 1 2 3 4 5 / 0 1 2 3 4 / / 0 1 2 3

3 P 9272 Kit met 1 linkse en 1 rechtse steunvoet 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 / / 1 1 1 1

4 P 9273 Steunvoet hoek- of connectiepaal 0 1 2 3 4 5 / 1 2 3 4 5 / / 2 3 4 5
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hoogte m
ax. 1,85 m

Wat heb ik nodig?  
Hier is aangegeven hoeveel kits men nodig heeft 
voor het maken van een bepaalde opstelling.

* kit P 9287 ook verkrijgbaar zonder planken onder art. n° P 9279
** kit P 9286 ook verkrijgbaar zonder planken onder art. n° P 9276
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Mogelijkheid 3 : Montage op muurtje

Doorlopende opstelling Hoek opstelling U-vormige opstelling

2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m

1 P 9282 Kit met start-/eind- of hoekpaal 1 1 1 1 1 1 / 2 2 2 2 2 / / 3 3 3 3

2 P 9274 Kit met connectiepaal 0 1 2 3 4 5 / 0 1 2 3 4 / / 0 1 2 3

3 P 9555 Twinson composiet paneel 2 m 8 16 24 32 40 48 8 16 24 32 40 48 8 16 24 32 40 48
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hoogte m

ax. 1,15 m

Wat heb ik nodig? 
Hier is aangegeven hoeveel kits men nodig heeft 
voor het maken van een bepaalde opstelling.

1. Kit P 9282 : Kit bestaande uit een start-/eind- of een hoekpaal 
excl. de planken (P 9555). Zie 1  op de tekening.

2. Kit P 9274 : Kit bestaande uit een connectiepaal 
excl. de planken (P 9555). Zie 2  op de tekening.
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Overzicht
Kleurengamma

Dessins

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vlak ziet u de natuurlijke tint die Deceuninck planken 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.

Hazelnootbruin (REF. 503)

Zoethoutzwart (REF. 502)

Zwart geanodiseerd (REF. 012)

Riverstone grijs (REF. 509)

Leigrijs (REF. 510)

Zilver geanodiseerd (REF. 065)

De plank kan aan beide zijdes gebruikt worden:

Afwerking
Voor het aluminium frame heeft men keuze uit 2 afwerkingen:

De plank P 9555 is beschikbaar in 4 kleuren:

originele 
tint

originele 
tint

originele 
tint

originele 
tint

fi nale 
tint

fi nale 
tint

fi nale 
tint

fi nale 
tint

Voor uw erkend verdeler, consulteer onze dealer locator via 
www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl 
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Installatierichtijnen

connectiepaalstartpaal hoekpaal (90° - 180°) eindpaal

Zaag de planken exact op 2000 mm. 

• Gereedschap: afhankelijk van de installatiemethode en toepassing:

 - Schop en spade
 - Paalgraafmachine of grondboor
 - Waterpas
 - Metserskoord 
 - Schroevendraaier
 - Boormachine met metaal-/betonboor
 - Decoupeerzaag
 - Laser
 - Betonmixer

• Geen installatie ≤ 0 °C
• Bevestiging aan Twinson terrasplanken niet toegestaan, wel aan de structuur
• Installeer de planken in dezelfde richting

Algemeen overzicht
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Installatie in beton

A = beton (fi jn grind, zand, min. 300 kg/m³ cement)
Blokkeer het onderste U-profi el (2) om het doorzakken 
te voorkomen.
BELANGRIJK: een minimum uitzegvoeg van 7 mm 
voorzien tussen het aluminium afwerkingsprofi el, de 
plank en de paal. 

P 9286
connectiepaal (180°) 

P 9287
start- / eindpaal 

P 9287
hoekpaal (90° - 180°) 

(*) NIET BIJGELEVERD in de kit

(ø 8 mm, min. 200 mm)
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BELANGRIJK: een minimum uitzetvoeg van 9 mm 
voorzien tussen het aluminium afwerkingsprofi el
en de einddop van de paal. 

Paal 2,70 m
B = aarde of gras (100 mm).
C = beton (min. 750 mm).
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P 9286
connectiepaal (180°)

P 9287
start- / eindpaal

P 9287
hoekpaal (90° - 180°)

Vastzetting afhankelijk van de ondergrond.
Gelieve voor alle producten de instructies 
van de fabrikant te volgen. 
Bevestiging aan Twinson terrasplanken niet 
toegestaan, wel aan de onderstructuur.
BELANGRIJK: een minimum uitzetvoeg 
van 7 mm voorzien tussen het aluminium 
afwerkingsprofi el, de plank en de paal.

Installatie op een bestaand terras of beton
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BELANGRIJK : een minimum uitzetvoeg van 9 mm voorzien 
tussen het aluminium afwerkingsprofi el en de einddop 
van de paal. 

Gelieve de installatierichting van de planken
te respecteren.
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P 9282
start- / eindpaal

Installatie op een muur

P 9274
connectiepaal (180°)

P 9282
hoekpaal (90° - 180°)

Vastzetting afhankelijk van de ondergrond.
Gelieve voor alle producten de instructies 
van de fabrikant te volgen.
BELANGRIJK: een minimum uitzetvoeg 
van 7 mm voorzien tussen het aluminium 
afwerkingsprofi el, de plank en de paal.
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BELANGRIJK : een minimum uitzetvoeg van 9 mm 
voorzien tussen het aluminium afwerkingsprofi el
en de einddop van de paal.

Gelieve de installatierichting
van de planken te respecteren.
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Building a sustainable home

Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert 

de fabrikant producten met een lange levensduur en hoge isolatiewaarde 

die weinig onderhoud vereisen en 100% recycleerbaar zijn. Bovendien 

kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze 

partners en onze eindgebruikers.

Het engagement van Deceuninck op het vlak van 

innovatie, ecologie en design legt ons een duidelijke 

doelstelling op: een duurzame woning bouwen. Een 

woning met een beter energierendement en een 

aangename uitstraling.

RAMEN & DEUREN

-
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.

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.

ALUMINIUM

Ultieme duurzaam- en milieuvriendelijkheid? Onze 

aluminium profielen zijn 100% recycleerbaar. De 

toevoeging van kunststof zorgt bovendien voor een 

verhoogde isolatiewaarde.

TUINTOEPASSINGEN

-
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.

DAK & GEVEL

-
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.

VENTILATIE & ZONWERING

-
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.

INTERIEURTOEPASSINGEN

-
PVC

Deceuninck biedt een uitgebreide keuze aan 

afwerkingen en kleuren voor lambriseringen, 

vensterbanken en plinten. Uw interieur veranderen 

was nog nooit zo makkelijk.
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