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PretOže sme si 
vedOmí svOjej zOdPOvednOsti…
Mala by pôsobiť prirodzene, harmonicky sa začleniť do prostredia, vyžarovať príjemné teplo – vďaka 
terase sa záhrada môže stať dokonalým miestom na oddych, obľúbeným priestorom na trávenie
pekných chvíľ 

Je samozrejmosťou, že sa pritom hlavný dôraz kladie na vzhľad terasových dosiek  Pretože len skutočne
pekné veci dokážu vytvoriť príjemnú atmosféru  Naše terasové dosky z patentovaného drevoplastového
kompozitného materiálu Twinson sú však nielen „pekné“ – sú navyše aj mimoriadne šetrné k zdrojom,
ekologické, majú extrémne dlhú životnosť a vysokú kvalitu:

Výroba výlučne v Európe, záruka až 25 rokov, 100 % recyklovateľnosť, spätné prevzatie
výrobcom – ako jeden z popredných predajcov v Európe určujeme štandardy aj z hľadiska kvality
a orientácie na životné prostredie 

V prípade výrobkov Twinson, pochádza použité drevo z lesov, ktoré sú certifikované podľa PEFC  Tento
celosvetový systém „certifikácie lesov TÜV“ je transparentný a nezávislý; slúži na zabezpečenie
udržateľného obhospodarovania lesov (www pefc de)  Plast použitý vo výrobkoch značky Twinson je 
výlučne vysokokvalitné tvrdé PVC, ktoré je vyrobené úplne bez zmäkčovadiel 

Terasové dosky Twinson – premyslený systém, ktorý ako biomateriál predstavuje skutočnú alternatívu
k tropickým tvrdým drevinám 

SP
IEL

ZEUGTAUGLICH
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TWINSON – TO
NAJLEPŠIE
Z DVOCH SVETOV



twinsOn – vynikajúce sPOjenie 
technOlógie a PrírOdy
Twinson sa skladá z dreva a PVC a spája výhody obidvoch materiálov v jednom inovatívnom materiáli: 
prirodzený vzhľad a hrejivosť dreva v spojení s odolnosťou a dlhou životnosťou PVC  Materiál sa
neštiepi a nepráchnivie a je odolný proti UV žiareniu a hmyzu  Jemný povrch sa napriek
poveternostným vplyvom nezničí ani v priebehu niekoľkých rokov – obťažujúce a nákladné natieranie
a olejovanie nie je potrebné, náklady na starostlivosť sú mimoriadne nízke 

Deti sa môžu na terasových podlahových doskách z materiálu Twinson bezpečne hrať – nezávislé
vývojové a skúšobné laboratórium pre technológiu dreva (EPH) potvrdilo, že náš materiál v zmysle 
normy EN 71-3 neobsahuje škodlivé látky a je preto vhodný aj na výrobu bezpečných hračiek 

O prirodzený vzhľad, vysokú mieru bezpečnosti a komfort sa postará brúsený povrch s ryhovaním 
Dokonca aj za mokra si uchovávajú terasové podlahové dosky svoje protišmykové vlastnosti a spĺňajú 
tie najvyššie bezpečnostné štandardy  Terasové dosky z materiálu Twinson sú k dispozícii v troch
rôznych produktových variantoch s rôznymi povrchmi a v šiestich prirodzených farbách 

Vitajte vo svete Twinson – svete, v ktorom sa príroda harmonicky snúbi s technológiou 

twinsOn/jedinečný materiál, ktOrý sPája všetky výhOdy dreva a Pvc
+ Prirodzený vzhľad
+ Neštiepi sa a nepraská
+ Odolný proti hmyzu
+ Jednoduchá starostlivosť – nie je potrebné žiadne natieranie
+ Robustný
+ Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu, a to aj za mokra

+ Dlhá životnosť – záruka až 25 rokov
+ Ekologický (100 % recyklovateľný)
+ Bez obsahu cínu, kadmia a olova
+ Certifikát PEFC
+ Hygienicky nezávadný
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ÚPRAVA
BEZ HRANÍC
character massive
Systém Character Massive ponúka maximálnu flexibilitu, pretože masívne podlahové dosky nemajú
žiadne duté komory  Výhoda: dosky z materiálu Twinson sa dajú orezať rovnako ľahko a presne ako
masívne drevo, sú však oveľa odolnejšie, majú dlhšiu životnosť a ľahšie sa udržiavajú 

Od rovného dizajnu až po hravé geometrické tvary, oblo zrezané hrany, okraje bazénov a záhonov, záhradné
cestičky, organické tvary – všetko je presne orezané a jednoducho realizovateľné  Na tento účel bola vyvinutá 
špeciálna otočná svorka, ktorá umožňuje montáž dosiek aj bez pravého uhla k podkladovej konštrukcii 

Dosky Character Massive sú kompletne napustené farbou, preto má rezná hrana vždy rovnako peknú 
farbu ako povrch a použitie ukončovacieho profilu je teda zbytočné  A to najlepšie: 
podlahové dosky sa dajú použiť obojstranne – jedna strana je jemne ryhovaná, druhá 
hladko štruktúrovaná  Vďaka tomu máte aj pri voľbe povrchu posledné slovo vy…
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Podlahové dosky Character
massive sú vhodné v prípade, ak 
na úpravu svojho okolia bazéna 
alebo záhonov, záhradných
chodníčkov alebo svojej vydarenej
skonštruovanej terasy hľadáte
odolný produkt s dlhou
životnosťou, ktorý je zároveň 
nenáročný na starostlivosť a dá 
sa rezať rovnako jednoducho
a presne ako drevo. Pre tieto 
terasové dosky je možné využiť 
revolučnú technológiu Twinson 
Click, ktorá umožní až 2,5 krát 
rýchlejšiu montáž terasy.

kOmPaktná POdlaha – ideálna Pre ľubOvOľné tvary
+ Povrch prirodzeného dreva na pohľad aj na dotyk
+ Dva rôzne povrchy: jemne ryhovaný/hladko štruktúrovaný
+ Šírka 140 mm (úžitková šírka 144,5 mm), výška 20 mm
+ Šírka škár len 4,5 mm
+ Minimálna celková konštrukčná výška (od 36 mm)
+ Ukončovací profil nie je nevyhnutne potrebný 

+ Dĺžková rozťažnosť je len 2 mm na meter (= o 50 % 
nižšia ako pri štandardných produktoch)

+ Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu (R 12)
+ Požiarna odolnosť, trieda Bfl -s1 (= B1)
+ Odolnosť proti šíreniu požiaru a sálavému teplu triedy Broof (t1)
+ Vysoká nosnosť do 1 400 kg/m2 pri plošnom zaťažení

502
SLADKÉ
DRIEVKO

509
RIEČNY
KAMEŇ

503
LIESKOVÝ
ORECH

510
SIVÁ
BRIDLICA

504
KÔRA

522
VLAŠSKÝ
ORECH
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majestic massive PrO
Naše terasy z patentovaného drevoplastového kompozitného materiálu Twinson vás presvedčia – sú
ekologickou alternatívou k podlahám z dreva, nenáročné na údržbu 

Napriek svojej robustnosti aj WPC terasy potrebujú starostlivosť  Dodatočná polymérová povrchová 
vrstva zabezpečuje, že starostlivosť o systém Majestic Massive Pro je len minimálna: vďaka nej je
povrch extrémne odolný proti škvrnám, škrabancom a výnimočne ľahko sa ošetruje  Čistenie je
mimoriadne jednoduché a rozťažnosť materiálu je veľmi nízka 

Ak sa napriek vysokému namáhaniu nechcete pri svojich terasových doskách vzdať prirodzeného 
vzhľadu dreva – potom je práve systém Majestic Massive Pro tou správnou voľbou pre vás: 
dosky s autentickou kresbou tvrdého dreva sú ideálne na všetky terasy a balkóny, 
predovšetkým na zastrešené plochy a zimné záhrady 

NADČASOVÁ KRÁSA
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Podlahové dosky majestic 
massive Pro sú vhodnou voľbou 
v prípade, ak na úpravu svojej 
(čiastočne) zastrešenej terasy, 
balkóna alebo zimnej záhrady 
hľadáte podlahu mimoriadne 
odolnú proti škvrnám so
vzhľadom ušľachtilého dreva, 
ktorá vám poskytne nielen 
10-ročnú záruku na farby
a odolnosť proti fľakom, ale aj 
dlhotrvajúcu radosť z dizajnu.
Pre tieto terasové dosky je 
možné využiť revolučnú
technológiu Twinson Click, 
ktorá umožní až 2,5 krát
rýchlejšiu montáž terasy.

extrémne OdOlné POdlahOvé dOsky s 360° PlastOvým PlášťOm
+ Masívne podlahové dosky s tvrdým plastovým povrchom 

pre vysokú námahu
+ Ušľachtilý drevený vzhľad vďaka autentickej kresbe dreva 

na jednej strane
+ Veľmi jednoduchá údržba, odolnosť proti škrabancom 

a škvrnám vďaka ochrannej vrstve
+ Šírka 140 mm (úžitková šírka 145 mm), výška 20 mm
+ Zaoblenia možno veľmi jednoducho vyrezať

+ Dva rôzne povrchy: štruktúrovaný s dreveným vzhľadom 
a ryhovaný

+ Šírka škár len 4,5 mm
+ Minimálna celková konštrukčná výška (od 36 mm)
+ Ukončovací profil nie je nevyhnutne potrebný 
+ Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu: R10 na ryhovanej
+ strane/R11 na strane s dreveným vzhľadom

271
DUB
ANTIK

519
DUB
RUSTIKÁLNY

270 
DUB
DYMOVÝ

520
DUB
HORSKÝ
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essential terrace
Naše klasika: Essential Terrace  Také zde zaručuje patentovaný dřevoplastový kompozitní materiál 
Twinson nejvyšší standardy komfortu, snadné údržby a životnosti  Prkna nekloužou, netvoří třísky
a nepraskají  Se zárukou až 25 let se ze své nové terasy budete dlouho a nerušeně těšit 

Šest pěkných přírodních barev, které si zachovávají svou atraktivitu po řadu let, a dvě různé povrchové 
struktury vám poskytnou neomezené možnosti při realizaci teras a zahrad ze systému Twinson Terrace  
Přirozený vzhled dřeva palubek Essential Terrace navíc přináší do vašeho venkovního prostoru harmonii,
příjemnou atmosféru a jedinečnost 

Systém Essential Terrace je ideálním řešením pro zahradní pěšinky, vnitřní dvorky
a terasy  Prkna odpuzují vodu, mají dlouhou životnost, atraktivní design a snadno
se udržují 

HARMÓNIA
VO VAŠEJ ZÁHRADE
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Podlahové dosky essential
Terrace sú vhodné v prípade, 
ak na úpravu svojho exteriéru 
hľadáte ekonomicky výhodné 
podlahové dosky s mimoriadne 
dlhou životnosťou a povrchom
so vzhľadom skutočného dreva
na pohľad aj na dotyk.

klasické POdlahOvé dOsky Pre všetky aPlikácie 
vO vašej záhrade a dOme
+ Povrch prirodzeného dreva na pohľad aj na dotyk
+ Dva rôzne povrchy: hrubé a jemné ryhovanie
+ Šírka 140 mm (úžitková šírka 145 mm), výška 28 mm
+ Ukončenie pomocou ukončovacieho profilu, resp  

koncového krytu z materiálu Twinson alebo 
hliníkového profilu

+ Šírka škár len 5 mm
+ Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu (R 12)
+ Požiarna odolnosť triedy Bfl s 1 (= B 1)
+ Vysoká nosnosť: plošné zaťaženie do 1 400 kg/m2
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výnimOčná terasa za nižšie náklady
Náš kompletný systém sa skladá z jednotlivých štandardizovaných dielov, je však dostatočne flexibilný, 
aby dokázal poskytnúť riešenie pre najrozmanitejšie požiadavky a špeciálne tvary  Rôzne podkladové 
konštrukcie poskytujú pritom vhodné riešenie v každej situácii – či na pevné podklady, na pevné
nerovné podklady alebo na plávajúce kladenie za pomoci konštrukčného hliníkového rámu  Teraz 
ponúkame významné vylepšenie spodnej konštrukcie terás - systém TWINSON Click  Twinson Click 
je patentovaný klikací systém, ktorý umožňuje rýchlu a veľmi pevnú montáž spodnej (podkladovej) 
konštrukcie terasy z dosiek Twinson  Ide o jednosduchý a efektívny modulárny systém bez použitia 
skrutiek  Je odolný, celo recyklovateľný avhodný pre akýkoľvek typ terasy  Montáž zvládne nielen 
profesionál, ale i zručný laik 

MONTÁŽ:
JEDNODUCHÁ
A RÝCHLA



Príklad: Plávajúca kOnštrukcia
Ak je podklad nerovný, inštaluje sa špeciálna hliníková podkladová konštrukcia na plávajúcu konštrukciu:
1. Hliníkové profily, ktoré slúžia ako podklad pre podlahové dosky, sa kladú pri vysokých nadstavbách na 
pravidelne umiestnených, výškovo prestaviteľných otočných nohách  Doplnkové zoskrutkovanie profilov 
nie je potrebné  2. Výškové rozdiely možno hravo vyrovnať použitím otočných nôh  Gumové podložky 
pod každou otočnou nohou sa postarajú o potrebnú ochranu podkladu (napr  v prípade strešných 
terás)  V ďalšom kroku sa orežú priečne nosníky pre rámovú konštrukciu podkladu a terasové podlahové 
dosky sa skrátia na požadovanú dĺžku  3. Spájanie pozdĺžnych a priečnych profilov sa vykonáva
pomocou dodaných rohových spojok – samorezné nehrdzavejúce skrutky z ušľachtilej ocele sú 
súčasťou dodávky a uľahčujú montáž rámu  4. Po dokončení hliníkovej spodnej konštrukcie nasleduje 
montáž podlahových dosiek  Štartovací profil, ktorý zaručuje čistý začiatok a pekné ukončenie terasy, 
sa naskrutkuje alebo nalepí na podkladovú konštrukciu  V nadväznosti na to sa môže začať s kladením 
podlahových dosiek  Upevnenie podlahových dosiek sa vykonáva za pomoci príslušných montážnych 
svoriek  Po upevnení svoriek do podkladovej konštrukcie sa svorky prvej podlahovej dosky – ako aj
každej šiestej podlahovej dosky – zoskrutkujú s podkladovou konštrukciou  Pri všetkých ostatných
svorkách postačuje zoskrutkovanie v strede každej podlahovej dosky a na oboch koncoch  5. Vďaka 
špeciálnym otočným svorkám nie je žiadny problém ani pri upevňovaní podlahových dosiek pri
nepravouhlom kladení  6. Vkladanie vetracích prvkov medzi podlahové dosky pri veľkých plochách (na 
ochranu proti vlhkosti), upevnenie okrajových profilov z hliníka alebo 

nízke montážne výšky od 
36 mm predurčujú naše 
terasové systémy na sanáciu 
balkónov alebo terás. aj 
plávajúce konštrukcie, napr. 
v prípade strešných terás, 
sú realizovateľné už od 
celkovej montážnej výšky 
70 mm.

1

4

2

5

3

6
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rOhOvá sPOjka – na Plávajúcu mOntáž
Rohové spojky sa používajú ako spájacie prvky pri plávajúcej montáži hliníkových podkladových 
konštrukcií „Stredná“ a „Veľká“ 

POdkladOvé kOnštrukcie – PriPravené na všetky POdmienky
Vďaka štyrom rôznym podkladovým konštrukciám z hliníka alebo materiálu Twinson môžete terasové 
podlahové dosky Deceuninck položiť kdekoľvek, či na pevnom podklade, nerovnom pevnom podklade 
alebo na plávajúcej konštrukcii 

mOntážne svOrky – neviditeľné, rýchle a jednOduché
Vďaka montážnym svorkám bude kladenie vašej novej terasy úplnou hračkou: jednoduché pri používaní, 
k dispozícii v dvoch vyhotoveniach (kov alebo vysokokvalitný plast) a úplne neviditeľné vo finálnom
produkte – vašej hotovej terase 

vhOdné PríslušenstvO – 
Pre všetky systémy
Najdôležitejším prvkom terasy, z ktorej chcete mať dlho radosť, je podkladová konštrukcia  Zodpovedá za 
stabilitu a ochranu pred vlhkosťou  S naším rozsiahlym príslušenstvom vytvoríte podkladovú konštrukciu, 
ktorá bude vyhovujúca pre každý podklad  Našu ponuku dopĺňajú vetracie profily a systém osvetlenia 

výr. č. 9234
nosný profil twinson na
kladenie na pevný podklad
48 x 35 mm

výr. č. 9523
malá, na kladenie
na pevný podklad
50 x 16 mm

výr. č. 9522
stredná, na kladenie na rovný 
pevný podklad
a plávajúcu konštrukciu
50 x 50 mm

výr. č. 9524
veľká, na plávajúcu konštrukciu
50 x 80 mm

výr. č. 9477
montážna svorka pre systém 
terrace massive a terrace 
massive Pro vhodná pre
materiál twinson alebo
drevený nosný profil

výr. č. 9486
montážna svorka pre systém 
terrace vhodná pre všetky 
hliníkové nosné profily

výr. č. 9483
montážna svorka pre systém 
terrace vhodná pre materiál 
twinson alebo drevený
nosný profil

výr. č. 9469
montážna svorka pre systém 
terrace massive a terrace 
massive Pro vhodná pre všetky 
hliníkové nosné profily

rohová spojka v2a pre „stred-
nú konštrukciu“,
výr. č. 9522, deliteľná

rohová spojka v2a pre
„veľkú konštrukciu“,
výr. č. 9524



ukOnčOvacie PrOfily – na Perfektné ukOnčenie
Ukončovacie profily z nášho sortimentu predstavujú doplnok k našim terasovým systémom  V ponuke sú
z materiálu Twinson alebo eloxovaného hliníka 

OtOčné nOhy – na nastavenie sPrávnej výšky
Plynulo nastaviteľné otočné nohy z nášho sortimentu príslušenstva slúžia na vyrovnanie výškových 
rozdielov podkladu od 35 mm do 215 mm a na zakrytie takmer každej nerovnosti 

vetracie PrOfily – na Ochranu Pred vlhkOsťOu
Vetracie profily zaručujú potrebné zadné vetranie terás a znižujú permanentnú vlhkosť v rámci
terasových profilov 

výr. č. 9430
výškovo prestaviteľná otočná 
noha 35 – 55 mm

výr. č. 9431
výškovo prestaviteľná otočná 
noha 55 – 215 mm

výr. č. 9429
adaptér otočnej nohy pre 
montážne výšky 95 – 215 mm
pre výr. č. 9431

výr. č. 9556
ukončenie pomocou
ukončovacieho profilu 
twinson (len systém terrace
a terrace massive)

výr. č. 9482
ukončenie s koncovým krytom 
(len systém terrace)

f profil: výr. č. 9543/9363
l profil: výr. č. 9518
strieborný eloxovaný

f profil: výr. č. 9543/9363
l profil: výr. č. 9518
čierny eloxovaný

f profil: výr. č. 9543/9363
l profil: výr. č. 9518
hnedý eloxovaný

+ K dispozícii v troch farbách: striebornej, čiernej a hnedej
+ Dva profily zodpovedajú jednej šírke podlahových dosiek
+ Inštalácia profilov sa vykonáva s rovnakou svorkou ako pri 

terasových podkladových doskách
+ K dispozícii pre všetky terasové podkladové dosky

výr. č. 9326
gumové podložky
8 x 90 x 90 mm
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MIMORIADNE
JEDNODUCHÉ
ČISTENIE
POkyny na starOstlivOsť a čistenie
Prach a peľ, škvrny od nápojov a jedla – terasy sú trvalo vystavené znečisteniu  Aby tieto negatívne vplyvy
neboli príčinou trvalého poškodenia, mali by sa terasové podlahové dosky pravidelne čistiť a ošetrovať, 
vďaka čomu si svoj pôsobivý vzhľad zachovajú veľmi dlho  Platí to aj pre terasové systémy z nášho
patentovaného drevoplastového kompozitného materiálu Twinson  Hoci je Twinson materiál, ktorý sa
mimoriadne jednoducho ošetruje, aj tieto terasové podlahové dosky si vyžadujú pravidelne trocha
starostlivosti  S malými nákladmi sa postaráte o to, aby vám vaša terasa robila radosť aj po mnohých rokoch 

Ak si želáte obmedziť túto starostlivosť o terasu na minimum, najlepšou voľbou pre vás bude systém
Majestic Massive Pro s polymérovou povrchovou úpravou: jednoduchšia starostlivosť neexistuje!



essential terrace a character massive
Prvé čistenie terasy
Hneď po montáži vykonajte základné čistenie  Budete na to potrebovať vodu, mydlový roztok a mäkkú 
kefu (nepoužívajte kovovú kefu!)  Takto plochu predbežne vyčistíte  Pohybujte kefou vždy v smere 
podlahových rýh  Potom vyčistite plochu záhradnou hadicou alebo vysokotlakovým čističom, takisto
v smere rýh 

Pravidelná starostlivosť
Odporúčame vám, aby ste celú plochu, predovšetkým zastrešenú časť plochy (terasa alebo balkón) 
pravidelne oplachovali – minimálne 2x ročne po zime a na jeseň  Prípadné farebné rozdiely na základe 
nízkeho pôsobenia poveternostných vplyvov sa po určitom čase znova upravia  To, ako dlho to bude
celkovo trvať, nemožno určiť dopredu  Svoju úlohu pritom zohráva príliš veľa jednotlivých komponentov
(zavodnenie, vetranie, slnečné žiarenie, zrážky, celkový prach v ovzduší, atď ) 

odstránenie vodných škvŕn
V oblasti prechodu medzi plochami vystavenými poveternostným vplyvom, resp  čiastočne zastrešenými
terasovými plochami môžu vznikať vodné škvrny  Príčinou je lignín, látka prirodzene obsiahnutá v dreve, 
ktorá sa vyplavuje pod vplyvom dažďa  Tieto škvrny sa dajú bežne odstrániť väčším množstvom čistej 
teplej vody a pomocou bežných domácich čistiacich prístrojov  Takisto môžete využiť špeciálny čistiaci 
prostriedok značky Deceuninck 

majestic massive PrO
V prípade našich opláštených podlahových dosiek Majestic Massive Pro je čistenie ešte jednoduchšie: 
úplne postačí základné čistenie dvakrát ročne čistou vodou alebo jemným mydlovým roztokom a mäkkou 
kefkou  Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani také, ktoré obsahujú acetón  Vyhnite sa aj
nadmernému čisteniu kefou, ktoré by viedlo k vytvoreniu lesklého povrchu  Škvrny spôsobené kečupom 
alebo podobne treba odstrániť v priebehu 24 hodín  Aj na to použite vodu alebo jemný mydlový roztok 

vhOdné PrOstriedky na čistenie terasy

Škvrny, ktoré neobsahujú olej alebo tuk – napr  škvrny od
vody – odstránite najlepšie pomocou „Intenzívneho čističa“
z nášho sortimentu príslušenstva  Na oleje, laky alebo silikóny 
použite náš špeciálny čistič „Clean“  S minimálnou
starostlivosťou budete mať zo svojich terasových podlahových 
dosiek Twinson veľmi dlho radosť  Sľubujeme!
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REFERENČNÉ
STAVBY
PrOjekty, ktOré sme realizOvali na 
slOvensku, v českej rePublike, 
v POľsku a maďarsku
Ako citlivo umiestniť letnú terasu do prostredia vašej záhrady? Ako dodať elegantný vzhľad okoliu vášho 
bazéna? Deceuninck za obdobie svojho pôsobenia na slovenskom trhu realizoval prostredníctvom
svojich obchodných partnerov nespočetné množstvo zákaziek  Pozrite sa na niektoré z nich – môžu slúžiť 
ako inšpirácia aj pre vaše úvahy o novom domove 
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Pozrite si ukážkové video a nájdite si vo vašom
okolí predajcu alebo certifikovaného montážnika
terás so systémom twinson click.

zoznámte sa bližšie
s naším klikacím
systémom na webe
www.twinson.sk

JeDnoDUCHo GeniÁLna

Deceuninck, spol. s r. o. 
Tuřanka 1519/115 a, 627 00, Brno 
Česká republika

T +420 547 427 777 | info@deceuninck.sk
www.deceuninck.sk

83468 / 8112 / 0220 / Deceuninck


