Buitenmuurbekleding
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TWINSON ®

BEST OF BOTH WORLDS
Welkom in de wereld van Twinson, een wereld waar natuur en technologie hand in hand gaan.
Twinson is vervaardigd van hout en pvc. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in
één nieuwe grondstof, biedt Twinson het beste uit twee werelden: het natuurlijke uitzicht
en warme gevoel van hout en de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van
PVC. Twinson is 100% recycleerbaar. Bovendien is het met zijn PEFC-certificering een milieuvriendelijk
alternatief voor tropisch hardhout. Terwijl tropisch hardhout enkel voorhanden is in de bedreigde
regenwouden, bevat Twinson dennenhout dat snel groeit in bossen die permanent worden
heraangeplant.

HOUT

Over PEFC
De internationale non-profitorganisatie PEFC zet zich
in voor duurzaam bosbeheer. Met meer dan 200
miljoen hectare gecertificeerd bos, is PEFC het grootste
certificeringsysteem ter wereld. PEFC ziet erop toe dat
er niet meer bomen worden gerooid dan dat er worden
heraangeplant en dat de biodiversiteit behouden wordt.
Respect voor de natuurlijke habitat van fauna en flora, én
voor bodem en klimaat is hierbij van essentieel belang.

TWINSON ®combineert alle voordelen van hout en pvc:

•
•
•
•
•

natuurlijk uitzicht			
duurzaam			
bestand tegen insecten 			
milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)
PEFC gecertificeerd

De algemene garantievoorwaarden zijn van toepassing.

•
•
•
•

onderhoudsarm
waterbestendig
splijt niet
splintervrij
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COMFORT VERZEKERD
De esthetiek van een bouwproject wordt mede bepaald door de gevel. Bij Deceuninck Twinson O-Wall gaan
esthetiek en functionaliteit hand in hand. De O-Wall gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal
isolatieconcept als gewoon individueel als afwerking fungeren. De O-Wall plank is niet enkel geschikt
voor het uitbekleden van gevels, maar ook van erkers, dakkapellen en oversteken. Het eindresultaat is telkens
een streling voor het oog.
•

Geïntegreerde ventilatie: Bij een geventileerde - en dus ademende - gevel, zorgt de luchtcirculatie
voor een efficiënte afvoer van vocht en hitte. Zo ontstaat er een gezond binnenklimaat.

•	Perfect te combineren met isolatie: Door zijn beperkte dikte is O-Wall niet enkel
geschikt voor nieuwbouw maar ook voor renovatie. Hiermee komt Twinson tegemoet aan het recent
goedgekeurde Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking met goede isolatie zorgt, zowel bij 		
nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO2 uitstoot. Een energie- en
kostenbesparende oplossing dus.
•

Snel en makkelijke te plaatsen: Dankzij het tand- en groefsysteem en de specifiek ontwikkelde
gepatenteerde niet zichtbare bevestigingsclipsen, wordt de gevelbekleding snel en eenvoudig geplaatst.

•

Eenvoudig te be- en verwerken: U hebt geen specifiek gereedschap nodig voor plaatsing en
verwerking van de gevelplank. Standaard gereedschap volstaat. De gevelplank is zowel verkrijgbaar
op 3 als 6 meter.

•

Robuust: Bijzonder stevig en robuust gezien de dubbelwandige samenstelling.

•

Tot in de puntjes: Voor een perfecte afwerking werd een volledig assortiment
afwerkingsprofielen gecreëerd.

•

Uniek materiaal: Door de unieke samenstelling van Twinson als materiaal, biedt de gevelplank ook alle
voordelen die uit de karakteristieken van de grondstof zelf voortvloeien : splintervrij, duurzaam,
waterbestendig, natuurlijke look…

De schoonheid van natuurlijke kleuren
De O-Wall gevelplanken en afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende natuurkleuren.
Met Twinson bezorgt u uw woning een stijlvolle afwerking, waarvan u nog vele jaren zult genieten.

502

505

504

zoethoutzwart

schorsbruin

turfbruin

De hierboven afgebeelde kleurstalen zijn reproducties die kunnen afwijken van het origineel. Het grote
vak toont de natuurlijke patine die de O-Wall profielen na verloop van tijd zullen krijgen. Twinson
O-Wall bevat houtvezels en is daardoor onderhevig aan kleur- en karakterverschillen. Wanneer
de planken blootgesteld worden aan zon en regen, ondergaan deze vezels een natuurlijk
verouderingsproces en zullen ze verkleuren. Na een aantal maanden krijgen ze hun definitieve
patine. De planken moeten voor de plaatsing gemengd worden voor een natuurlijk effect.

Verzamel na plaatsing alle resten en 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.
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Meer informatie op www.twinson.com
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Dagkantprofiel
met ingebouwd
ventilatierooster

Eindprofiel met
ingebouwd
ventilatierooster

Montage met
gepatenteerde
onzichtbare
bevestiging

Startprofiel
met
ingebouwd
ventilatierooster

buiten

Vaste
isolatieplaat

Vaste
isolatieplaat

Minerale wol

Minerale wol

binnen

buiten

binnen

Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte

Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de wintermaanden

buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft

de warme lucht binnen en de kou buiten houdt
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1 2 / 1 0 8 3 4 5 4 - 9 0 0 2 - 8 1 0 2 Onder voorbehoud van alle rechten, fotografische weergave en technische wijzigingen. Alle producten beantwoorden aan de vermelde karakteristieken op voorwaarde dat een algemene zorgvuldigheidsplicht wordt in acht genomen bij gebruik en de toepassing ervan.
V 2 De verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing en op aanvraag verkrijgbaar.
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