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De Twinson plank is een ecologisch
composietmateriaal dat de
voordelen van hout en kunststof
al meer dan 15 jaar succesvol
combineert én overstijgt.
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De aluminium onderstructuur
is efficiënt, duurzaam en stabiel. Ze
biedt zoveel voordelen dat je geen
hout meer zal willen gebruiken.

Twinson
& Twinson Click,
geniaal simpel
S chro efl o o s , fei l l o o s , t ijd lo o s
Deze drie woorden vatten meteen de essentie van Twinson Click samen,
een baanbrekend terrassysteem voor iedereen die graag snel van zijn terras geniet.
Door de unieke schroefloze techniek, blinkt Twinson Click uit in tijdswinst en
moduleerbaarheid. Het innovatieve kliksysteem geeft de plaatser ruime flexibiliteit,
De terrasstructuur wordt integraal opgebouwd zonder dat er ook maar één schroef
aan te pas komt en het systeem kan probleemloos elke terrasvorm aan.
Zowel de onderstructuur van verstelbare terrasverhogers, de draagstructuur
van aluminiumprofielen als de Twinson planken worden met het ingenieuze en
gepatenteerde kliksysteem zorgeloos en verrassend snel gemonteerd.

GENIAAL SIMPEL
3

4

TWINSON
CLICK

2,5 KEER S NEL L ER
GE P L AATST

E FFI C I Ë N T E R E N
M I N D E R BE LAST E N D

Dankzij het kliksysteem is een

De eenvoud van de montage maakt

gemiddeld Twinson Click-terras

het plaatsen van de terrasstructuur

2,5 keer sneller geplaatst dan een

veel efficiënter en minder belastend

traditioneel terras met hout en

dan de klassieke methode met

schroeven. Hoe complexer de

schroeven.

terrasvorm, hoe groter de tijdswinst!

DUUR ZAAM
In tegenstelling tot hout, is de

E V E N FLE XI BE L
A LS H O U TSYST E M E N

aluminium onderstructuur stabiel,

Twinson Click biedt oplossingen op

vormvast en duurzaam. Ook de

maat van elke klant. Dat heeft het

Twinson planken hebben hun hoge

systeem te danken aan de ruime

duurzaamheidsgraad intussen

keuze aan Twinson planken in

bewezen. Bovendien zijn alle

een veelvoud van afwerkingen en

materialen integraal recycleerbaar.

natuurlijke kleuren én het kliksysteem dat elke terrasvorm aankan.
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S nel en eenvo udi g, k lik n a k lik
Het Twinson Click-systeem is veruit de beste terrasoplossing voor de plaatser door
het gemak, de snelheid en duurzaamheid. Maar ook voor de eindklant is de snelheid
een uitgesproken voordeel, net als de uitgebreide keuzemogelijkheden van de
afwerking en de antislip en splintervrije eigenschappen van Twinson. Bovendien is
Twinson Click een ecologische reflex door de lange levensduur van het systeem en
de volledige recycleerbaarheid van elk onderdeel.
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A

De opbouw van een Twinson

B

terras is eenvoudig en overzichtelijk. Aan de basis staat
de driehoekige grondplaat
(Triax) waarop het aluminium
frame klikt. Door toevoeging
van de in hoogte verstelbare
terrasverhogers en extensies
kunnen hoogteverschillen of
ongelijke ondergronden eenvoudig gecorrigeerd worden.
Op deze onderbouw komt
het aluminium kaderwerk en
de perfecte afwerking met
Twinson planken.

A. De rubberpad wordt gebruikt bij de
plaatsing van dakterrassen. Hij beschermt
de dakbedekking maar kan ook ingezet
worden voor lichte niveauverschillen bij
klassieke terrassen.

C

B. De driehoekige grondplaat (Triax)
is een uniek en geniaal onderdeel.
Het laat toe om variabele hoeken te
monteren. Deze plaat wordt éénvoudigweg op de terrasverhoger geklikt.
C. De terrasverhoger (plot) kan met
extensiestukken hoogtes aan van
45 mm tot 225 mm.
D. Lichtgewicht aluminiumprofielen met
vier identieke zijden, foolproof en gemakkelijk in te korten of in verstek te zagen.
Lange levensduur gegarandeerd.
E. 3 click-accessoires laten toe om de
integrale terrasopbouw zonder schroeven
te realiseren:
1. Multi-inzetbare verticale clip. Deze clip
wordt zowel gebruikt om de eerste en
laatste terrasplank vast te zetten als voor
het monteren van de plinten.
2. De horizontale roterende clip wordt
gebruikt om elke terrasplank vast te zetten
op de aluminium onderstructuur.
3. De flexibele hoekclip wordt gebruikt om
de aluminiumstructuur in alle mogelijke
hoeken te klemmen.

D

E

1

2

3
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HALLO,
TWINSON!

Uiterst slipvast en splintervrij
Door hun specifieke afwerking behouden
Twinson planken hun ultieme slipvastheid
zelfs in extreme omstandigheden.
Ze zijn ook gegarandeerd splintervrij.

Onderhoudsvriendelijk
Door de combinatie van
hout en kunststof is Twinson
makkelijk te onderhouden en
compleet rotvrij. Schilderen of
beitsen is overbodig.

Milieuvriendelijk
Door de lange levensduur en de
complete recycleerbaarheid is
Twinson het perfecte alternatief
voor tropisch hardhout.
Esthetiek
Door de verschillende uitvoeringen
(Majestic Massive Pro en Character
Massive) en uiteenlopende kleurmogelijkheden, heb je het uitzicht
van je terras volledig in de hand.

Ter ra ss e n h o u d e n van Tw inso n
Twinson is een perfecte mix van natuur en technologie. Door de voordelen van hout
en kunststof te combineren in één basismateriaal biedt Twinson het beste van beide
werelden: de natuurlijke look en het warm gevoel van hout, plus de onderhouds
vriendelijkheid en duurzaamheid van pvc.
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VOOR ELK
WAT WILS
Twinson MAJESTIC MASSIVE PRO planken met houtnerfafwerking werden speciaal
ontwikkeld om aan de allerhoogste eisen op vlak van esthetiek en kwaliteit te voldoen.
De 360° gepatenteerde pvc-mantel maakt het oppervlak extreem bestand tegen
vlekken en krassen en is daarom extra makkelijk schoon te maken. Ideaal voor
balkons, (half)overdekte terrassen, wintertuinen en openbare terrassen.

Twinson MAJESTIC MASSIVE PRO
kleuren

Twinson
MAJESTIC MASSIVE PRO
(P9369)

Splintervrij
Comfortabel met blote voeten
Bestand tegen krassen
270
SMOKED
OAK

271
ANTIQUE
OAK

Afgeronde, reeds afgewerkte vorm
Gebruik bij zwembad
Gebruik op publieke plaatsen
Zwevende plaatsing
Hoge vuurbestendigheid - B Roof (t1)
Aantal kleuren

519
COUNTRY
OAK

520
MOUNTAIN
OAK

Gebruik in afgeschermde en overdekte omgeving
Geen verkleuring onder invloed van UV-licht
Bestand tegen vlekken
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Twinson CHARACTER MASSIVE planken met geschuurde finish bestaan in
6 kleurafwerkingen die na enkele maanden hun uiteindelijke, natuurlijke tint krijgen.
Deze kleurevolutie vindt plaats door de blootstelling van de houtvezels aan zon en
regen en is een organisch, natuurlijk proces.

Twinson
CHARACTER MASSIVE
(P9360)

Natuurlijke verkleuring van de
Twinson CHARACTER MASSIVE plank
De kleurstalen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke
kleur van de terrasplanken.

504
BARK

503
HAZELNUT

522
WALNUT

509
RIVERSTONE

510
SLATE GREY

502
LIQUORICE
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Twinson Character Massive bevat
houtvezels waardoor elke plank een
unieke kleur heeft. Deze houtvezels
ondergaan een natuurlijk verkleuringsproces door blootstelling aan de zon.
Na enkele maanden hebben de planken hun definitieve kleur en patine. In
de Character Massive kleurstalen ziet
u rechtsonder de originele kleur van
de Twinson terrasplanken, het grotere
kleuroppervlak simuleert de natuurlijke verkleuring van het product.
Twinson terrasplanken dienen voor de
plaatsing gemengd te worden om het
meest natuurlijke effect te verkrijgen.
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EEN TERRAS,
ZONDER ZORGEN

Naast de snelheid, duurzaamheid en esthetiek van een Twinson terras,
is ook de ergonomie en het plaatsingsgemak van het Twinson Click-systeem een
enorm voordeel. De verschillende onderdelen werken allemaal samen om een Twinson
terras uiterst moduleerbaar te maken, geschikt voor elke vorm en ieder formaat.

A. De driehoekige grondplaat zorgt voor
een snelle en eenvoudige bevestiging
van de aluminiumprofielen. Extra hoogte
krijg je door toevoeging van de terrasverhogers en extensies die makkelijk
individueel in hoogte verstelbaar zijn.
Zo kan je Twinson Click-terras niveauverschillen tot 225 mm overbruggen.
B. De aluminiumprofielen met vier gelijke
zijden zijn perfect moduleerbaar en
klikken probleemloos op de driehoekige
grondplaat.
C. Je monteert de aluminiumprofielen
onder eender welke hoek. De draaibare
clip fixeert de plank onder de gewenste
hoek.
D. Met een draai aan de clip wordt
de Twinson plank stevig op zijn plaats
A

bevestigd.

C
Scan de QR-code voor de installatievideo.

B

D
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Streng getest
& steevast
g oedgekeurd
B roof (t1)-attest

Het Twinson Click-systeem met
Majestic Massive Pro of Character Massive
planken is ideaal voor toepassing op dakterrassen. Het is immers houder van het B
roof (t1)-attest voor gebruik op daken als
vluchtweg en dus volledig brandveilig.

Anti-slip

De Twinson plank voldoet aan de hoogste
eisen wat betreft slipweerstand. Ze is
bewezen anti-slip.

Vormvast

Door de pvc-componenten in de Twinson
plank is deze vormvast. De Twinson
planken kunnen licht doorbuigen bij
overbelasting, maar nemen daarna hun
oorspronkelijke vorm weer aan. Dit is
niet het geval voor composietplanken
met een andere samenstelling zoals pp
(polypropyleen) en pe (polyethyleen).

100% recycleerbaar

Alle componenten van een Twinson
Click-terras zijn volledig recycleerbaar
door het eigen recyclagebedrijf van
Deceuninck.
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Voel de klik
op twinson.com
Bekijk de demonstratiefilmpjes of vind
een Twinson Click distributeur of
gecertificeerde plaatser in jouw buurt.

DECEUNINCK NV - BENELUX
Bruggesteenweg 360, BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 | benelux@deceuninck.com
www.deceuninck.com
B-02/2020-82597-8102 - Deceuninck stelt deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk
dat de in deze brochure opgenomen gegevens niet actueel, onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen
rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex en Twinson zijn geregistreerde merken
van Deceuninck of een van de dochterbedrijven. Op de opgenomen tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen en merken rusten intellectuele
eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Deceuninck. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of
gedeeltelijk en op enigerlei wijze worden gereproduceerd. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag.
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