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Technologia Twinson
Deski tarasowe Twinson, produkowane z chronionego patentem kompozytu drewna i doskonałej jakości PVC są 
idealnym rozwiązaniem na piękny, funkcjonalny i ponad czasowy taras. Deski Twinson nie tylko pięknie wygląda-
ją, są bardzo funkcjonalne, ale także są w pełni ekologiczne i podlegają w 100% recyklingowi. 
„W zgodzie z naturą” to hasło w pełni oddające charakter desek Twinson. Drewno stosowane do ich produkcji 
pochodzi z lasów, które posiadają atest PEFC, czyli pochodzą z lasów objętych międzynarodowym programem 
zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi.

Tworzywa sztuczne stosowane w deskach Twinson natomiast to wyłącznie wysokiej jakości, twarde PCV, do któ-
rego nie używa się żadnych zmiękczaczy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego połączenia PVC i drewna, produkty 
Twinson nie wymagają dodatkowej konserwacji, jak olejowanie czy lakierowanie, a jedynie standardowych zabie-
gów pielęgnacyjnych, zachowując przy tym pełną odporność na korozję mikrobiologiczną.

Systemy Twinson, w odróżnieniu od zwykłego drewna, samoistnie nie pękają, nie wypaczają się, nie mają drzazg 
i zapewniają pełne bezpieczeństwo użytkowania, dzięki swojej ryflowanej, antypoślizgowej powierzchni. Są od-
porne na szkodniki drewna.

Taras
to przestrzeń, która łączy wnętrze domu z otaczającą je otwartą przestrzenią. Jest to 
miejsce, które sprawia, że czujemy się bliżej natury, gdzie możemy spędzać ciekawie 
czas z całą rodziną. Dlatego taras powinien być nie tylko piękny, ale także funkcjonal-
ny, wtapiać się harmonijnie w otoczenie, zachęcać swoim wyglądem do spędzania na 
nim jak najwięcej czasu.
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Klasyczne rozwiązanie
Twinson Terrace to wybór idealny, jeśli 
szukacie Państwo przystępnych cenowo, 
szczególnie wytrzymałych desek o natu-
ralnym wyglądzie drewna. 

Sześć pięknych wersji kolorystycznych, które przez wiele lat zachowują atrakcyjność i dwa rodzaje struktury po-
wierzchni w systemie Terrace pozwalają na swobodę w projektowaniu tarasów i ogrodów.

TWINSON TERRACE

502 - grafitowy 509  - szary503 - leszczynowy 504 - korzenny brąz
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510 - stalowy 522 - orzech włoski

Niezwykły wygląd deski systemu Terrace zapewnia 
harmonię, przytulną atmosferę i niepowtarzalne wra-
żenia z użytkowania przestrzeni zewnętrznych. Wo-
doodporne, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji i atrak-
cyjne deski Terrace to rozwiązanie idealne na ścieżki 
ogrodowe, patio i podwórka oraz tarasy.

Design
+ Dwa rodzaje szerokości ryflowania 
+ Szerokość deski Terrace 140 mm (145 mm wraz z 

dylatacją)
+ Wykończenie brzegów zaślepką, listwą aluminiową lub 

listwą Twinson

Jakość
+ Wysoka klasa antypoślizgowości (R12 / Klasa C)
+ Ognioodporność klasy Bfl-s1
+ Odporność na obciążenie do 1400 kg/m2 
+ Niewielka rozszerzalność materiału (do 2 mm/mb)
+ Certyfikat PEFC
+ Certyfikat jakości Niemieckiego Instytutu Drewna VHI

Montaż
+ Szybki i prosty montaż dzięki systemowi innowacyjnych 

klipsów
+ Rozstaw profila podkonstrukcji pod deską co 50 cm
+ Deska Terrace o długości 4 i 6 metrów
+ Podkonstrukcja z użyciem profili: samonośna lub 

przykręcona do podłoża
+ Możliwość zastosowania z niskim profilem aluminiowym  

16 mm - optymalne rozwiązanie na balkony
+ W systemie dostępne regulowane wsporniki montażowe
+ Dwa profile aluminiowe do zastosowania w systemach 

tarasów pływających, na każdym rodzaju podłoża
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Pełna swoboda aranżacji
System desek litych Terrace Massive pozwala na dowol-
ne projektowanie skomplikowanych kształtów powierzch-
ni. Brzegi dociętych desek wyglądają bardzo estetycznie  
i przez to nie muszą być maskowane dodatkowymi listwami. 

TWINSON TERRACE MASSIVE

System Terrace Massive zapewnia najwyższą uniwersalność, ponieważ tworzą go deski pełne, a nie komorowe. 
Zaleta: deski Twinson umożliwiają łatwe i precyzyjne cięcie tak jak w przypadku drewna, ale są bardziej odporne, 
mają dłuższą żywotność i są łatwiejsze w pielęgnacji.

Od prostego projektu liniowego po skomplikowane formy geometryczne, zaokrąglone krawędzie, obrzeża wokół 
grządek i basenów, ścieżki ogrodów oraz wszelkie inne nietypowe kształty, wszystko jest dokładnie spasowane i 
proste w wykonaniu. Aby ułatwić montaż, zaprojektowano specjalny, klips umożliwiający montaż desek do lega-
rów konstrukcji nośnej bez konieczności zachowania kąta prostego.

502 - grafitowy 509  - szary503 - leszczynowy 504 - korzenny brąz
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Deski są dwustronne – jedna strona jest precyzyj-
nie raflowana, druga ma gładką strukturę. Klient 
ma pełną dowolność wyboru i decyduje, jak będzie 
wyglądać powierzchnia jego tarasu.

Design
+ Idealny do wykonania tarasów o skomplikowanych  

kształtach
+ Dwa rodzaje powierzchni - szczotkowana  

i drobno ryflowana
+ Szerokość deski 140 mm (145  mm wraz z dylatacją)
+ Najniższa wysokość zabudowy (już od 36 mm)
+ Brak konieczności stosowania listew wykończeniowych

Jakość
+ Jedyny kompozyt w Europie z najwyższą klasą B roof (t1)
+ Niewielka rozszerzalność materiału (do 2 mm/mb)
+ Wysoka klasa antypoślizgowości (R12 / Klasa C)
+ Ognioodporność klasy Bfl-s1
+ Wytrzymałość na obciążenie do 1400 kg/m2

+ Certyfikat PEFC
+ Do 25 lat gwarancji

Montaż
+ Możliwość uzyskania zaokrąglonych krawędzi deski
+ Szybki montaż dzięki systemowi innowacyjnych  

klipsów
+ Rozstaw łat konstrukcyjnych co 50 cm
+ Trzy aluminiowe profile podkonstrukcji  

do budowy tarasu
+ Niskie profile aluminiowe 16 mm  

- optymalne rozwiązanie na balkony
+ W systemie dostępne regulowane wsporniki montażowe
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Powierzchnia z fakturą drewna
Massive Pro to nowe deski posiadające wszystkie zalety desek Massive, 
dodatkowo wyróżniają się wysoką odpornością na plamy chemiczne i or-
ganiczne oraz niepowtarzalną fakturą obrazującą słoje drewna. 

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO

Tarasy z opatentowanego kompozytu drewna i wysokiej jakości PVC Twinson są przyjazne dla środowiska i sta-
nowią łatwą w pielęgnacji alternatywę dla paneli drewnianych.  

Aby zabiegi pielęgnacyjne ograniczyć do minimum, w systemie Terrace Massive Pro zastosowano dodatkową war-
stwę polimerową, która sprawia, że powierzchnia desek jest bardzo odporna na plamy, zarysowania, a tym samym 
nadzwyczaj łatwa w pielęgnacji. Czyszczenie jest niezwykle proste, a rozszerzalność materiału bardzo niska. 

0288 - pustynny dąb0286 - srebrny dąb 0271 - dąb antyczny 0270 - dąb kamienny
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Jeśli nie chcecie Państwo rezygnować ze szlachet-
nego wyglądu drewna, powinniście wybrać deski 
tarasowe Terrace Massive Pro, są to deski z tło-
czeniami wiernie naśladującymi naturalny wygląd 
drewna. 

Terrace Massive Pro to rozwiązanie dla osób szu-
kających bardzo wytrzymałych i odpornych na pla-
my desek o wyglądzie szlachetnego drewna, ideal-
nie nadających się zarówno do zadaszonych, jak i 
częściowo zadaszonych tarasów, balkonów, ogro-
dów zimowych. Są to deski gwarantujące nie tylko 
utrzymanie koloru i brak zabrudzeń przez wiele lat, 
ale także dające pełną satysfakcję użytkownikom w 
zakresie wyglądu i bezproblemowego użytkowania.

Design
+ Dwie powierzchnie wykończenia: drobne ryflowanie  

i faktura słojów drewna
+ Przeznaczone do wykonania tarasów o skomplikowanych 

kształtach w miejscach szczególnie narażonych na 
zabrudzenia organiczne i chemiczne

+ Możliwość wykonania aranżacji łukowych bez 
konieczności wykończenia krawędzi

+ Dostępne w czterech oryginalnych kolorach

Jakość
+ Jedyna deska z gwarancją odporności na plamy, dzięki 

polimerowej powłoce na całym obwodzie deski
+ Gwarancja stabilności koloru
+ Niewielka rozszerzalność materiału (do 2 mm/mb)
+ Wysoka klasa antypoślizgowości (R11 / R10)
+ Wytrzymałość na obciążenie do 1450 kg/m²
+ Wysoka odporność na vzarysowania i uszkodzenia 

mechaniczne

Montaż
+ kompatybilna ze wszystkimi elementami  

systemu Massive
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Szybki i prosty montaż
Systemy tarasowe Twinson zostały opracowane z myślą o sprawnej i estetycznej instalacji nie-
zależnie od rodzaju podłoża, na którym taras ma być montowany. Dostępne w ofercie różne typy 
konstrukcji nośnych pozwalają znaleźć rozwiązane dopasowane do stałych podłoży oraz do pod-
łoży pływających. Montaż jest łatwiejszy dzięki systemowi niewidocznych klipsów, które ograni-
czają powstawanie szczelin oraz prostym i przejrzystym wskazówkom.

TWINSON: MONTAŻ

Aby taras pozostał idealny przez wiele lat, należy wy-
konać solidną konstrukcję nośną z legarów. Kon-
strukcja ta jest odpowiedzialna za stabilność i za-
bezpieczenie przed wilgocią. Nasza bogata oferta 
akcesoriów pozwala wykonać konstrukcję nośną, któ-
ra sprawdzi się na każdym podłożu. Naszą ofertę do-
pełniają profile wentylacyjne i system oświetleniowy. 
Akcesoria, takie jak oświetlenie LED, dodatkowo pod-
kreślą wizualne walory tarasu.
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System Twinson jest materiałem łatwym w pielęgnacji, panele tarasowe nie wymagają 
specjalnych zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych. Aby jednak taras był przez 
wiele lat w doskonałej kondycji i zawsze wyglądał jak nowy, warto pamiętać o kilku 
wskazówkach. Stosując się do nich, niewielkim nakładem pracy, będą Państwo stale 
cieszyć się swoim pięknym tarasem.

TWINSON: CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Bezpośrednio po montażu należy przeprowadzić 
pierwszą podstawową pielęgnację. Potrzebna będzie 
woda, roztwór mydła i miękka szczotka (nie stosować 
szczotek metalowych!).  
Powierzchnię należy czyścić za pomocą roztworu 
wodnego mydła, poruszając szczotką zawsze wzdłuż 
rowków w deskach. Na koniec należy spłukać całą po-
wierzchnię obficie wodą najlepiej za pomocą węża 
ogrodowego lub myjki ciśnieniowej, również zgodnie z 
kierunkiem rowków.

Zalecamy także regularne mycie (co najmniej 2 razy w 
roku – po zimie i jesienią) całej powierzchni, a szcze-
gólnie części zadaszonych (tarasu lub balkonu). Ewen-
tualne różnice w odcieniach koloru, spowodowane 
warunkami atmosferycznymi (silniejsze nasłonecz-
nienie, większe zamakanie) wyrównują się z biegiem 
czasu. Przyczyną jest naturalny składnik drewna, li-
gnina, wypłukiwany przez wodę deszczową. Plamy 
te można usunąć za pomocą dużej ilości czystej, cie-
płej wody i zwykłych domowych akcesoriów do czysz-
czenia powierzchni. Do czyszczenia tarasów Twinson 
można również wykorzystywać dostępny w naszej 
ofercie specjalny środek czyszczący.

W przypadku naszego nowego systemu tarasowego 
Massive Pro pielęgnacja jest jeszcze łatwiejsza. Wy-
starczy dokładne czyszczenie dwa razy do roku za po-
mocą czystej wody lub delikatnego ługu mydlanego i 
miękkiej szczotki. 
Należy unikać środków czyszczących zawierających 
aceton lub środki rysujące powierzchnię oraz prze-
sadnego szczotkowania w celu osiągnięcia błyszczą-
cej powierzchni. Plamy z ketchupu lub podobnych 
substancji należy usunąć w ciągu 24 godzin. Do tego 
celu najlepiej stosować zwykłą wodę lub ług mydlany.
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Trwały i spójny z otoczeniem system ogrodzeń
Systemy ogrodzeniowe Twinson mogą dokonać cudów - chronią przed wiatrem, hała-
sem, a nawet niepożądanymi spojrzeniami przechodniów. Dzięki dwóm różnym wyso-
kościom zabudowy i różnorodnym wzorom i kolorom systemy te wkomponowują się 
harmonijnie w każde otoczenie – są również świetnie dopasowane wizualnie do sys-
temów tarasowych Twinson. Przekonują stabilną konstrukcją, łatwą pielęgnacją, pro-
stym montażem i różnorodnością zastosowań.

TWINSON FENCING

502 - grafitowy 509  - szary503 - leszczynowy 504 - korzenny brąz
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System ogrodzeń Twinson wykorzystujący deski 
tarasowe to propozycja dla wszystkich, którzy ce-
nią sobie spójną aranżację przestrzeni wokół domu 
oraz swoją prywatność. Solidna, a przy tym bardzo 
łatwa w montażu konstrukcja nie wymaga konser-
wacji ani malowania.

Design
+ Deski z systemów tarasowych Terrace do zastosowania  

jako elementy przegród
+ Dwa warianty wysokości ogrodzenia (1,15 m lub 1,84 m)
+ Dostępny w 6 naturalnych kolorach desek stanowiących 

wypełnienie
+ Aluminiowe profile konstrukcyjne dostępne w kolorze 

srebrnym lub czarnym

Jakość
+ Profile wykończeniowe z materiałów najwyższej jakości 

odpornych na szkodliwe warunki atmosferyczne
+ Wytrzymałość na silne obciążenie wiatrem 
+ Certyfikat PEFC

Montaż
+ Bardzo łatwy i szybki montaż
+ Estetyczne wykończenia dzięki odpowiednim profilom 

wykończeniowym
+ Prosty system łączenia przęseł
+ Możliwość płynnego regulowania kąta przęseł od 90°–180°
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Nowoczesne elewacje
Twinson Wall Premium to system elewacyjny wyróżniający się ponadczasowym desi-
gnem, estetyką wykończeń, ale także trwałością gwarantowaną na wiele lat. Twinson 
Wall Premium to również kompleksowe rozwiązania montażowe, dzięki specjalistycz-
nym profilom wykończeniowym (uwzględniającym konieczną wentylację) i opatento-
wanym łącznikom, które gwarantują szybki i prawidłowy montaż. 

TWINSON WALL PREMIUM

502 - grafitowy 510 - stalowy 504 - korzenny brąz



15

Design
+ Niewidoczne połączenie na wpust i pióro 
+ Estetyczne detale wykończeniowe
+ Dostępny w 3 naturalnych kolorach desek 

Jakość
+ Profile wykończeniowe z materiałów najwyższej jakości 

odpornych na szkodliwe warunki atmosferyczne
+ Doskonała odporność na działanie warunków 

atmosferycznych, dzięki zastosowaniu kompozytu drewna
+ System wielokomorowych desek zapewnia bardzo dobrą 

stabilność wymiarową
+ Certyfikat PEFC

Montaż
+ Bardzo łatwy i szybki montaż
+ Estetyczne wykończenia dzięki odpowiednim profilom 

wykończeniowym
+ Systemowe łączniki montażowe 
+ Profile wykończeniowe z wentylacją 
+ Możliwość zintegrowania z systemem dociepleń 
+ Możliwość montażu na ścianach i podbitkach 
+ Łatwy montaż w pionie i poziomie
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NASZ PARTNER HANDLOWY

Inoutic / Deceuninck należy do Grupy Deceuninck, światowego lidera w wytwarzaniu profili PVC do produkcji stolarki otworowej oraz systemów ta-
rasowych, elewacyjnych i ogrodzeniowych w technologii Twinson. Grupa Deceuninck działa w 91 krajach na całym świecie i od ponad 80 lat tworzy 
nowe technologie gwarantujące coraz bardziej komfortowe i funkcjonalne rozwiązania w budownictwie i architekturze.
Szerokie portfolio produktów dedykowanych różnym rozwiązaniom estetycznym, konstrukcyjnym czy energooszczędnym jest efektem wielu lat do-
świadczeń oraz intensywnych badań nad innowacjami. Misja firmy pozostaje niezmienna od lat – jest nią jak najbardziej efektywne zaspokajanie 
potrzeb Klientów poprzez dostarczanie produktów o najwyższej jakości, wyjątkowej estetyce, wyróżniających się komfortem i bezpieczeństwem 
użytkowania. 
Inoutic / Deceuninck istnieje w Polsce od 1993 roku. Najwyższa jakość produktów została wielokrotnie doceniona poprzez uzyskanie wielu presti-
żowych nagród, wyróżnień i certyfikatów, m.in. Złotego Medalu MTP, Medalu Europejskiego, Gazeli  Biznesu, TopBuilder, Złotego Filaru Budownictwa 
oraz tytułu Eko Jakość Roku i Budowlana Firma Roku.

Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.   Jasin / ul. Poznańska 34 62-020 Swarzędz / Polska
Tel.: + 48 61 81 87 000 / Fax: + 48 61 81 87 001 / inoutic.polska@inoutic.com, www.tarasy-twinson.pl

www.tarasy-twinson.pl

Więcej niż taras!
Systemy tarasowe, elewacyjne i ogrodzeniowe Twinson 
są kompatybilne z systemami okien i drzwi przesuw-
nych INOUTIC. Spójna kolorystyka daje nieograniczone 
wręcz możliwości.

Perfekcyjna logistyka
Stałe terminy dostaw w każdy zakątek kraju, bezpo-
średnio na inwestycję, zawsze na czas i na 100%!

25 lat gwarancji mówi wszystko!
Twinson jest odporny na czynniki atmosferyczne, nie butwieje 
i nie wypacza się, jest odporny na insekty i mikrogrzyby, a tak-
że sól drogową i wodę chlorowaną. Jako wiodący producent 
w Europie zapewniamy jakość, która nie ma sobie równych i 
standardy pozwalające na ochronę środowiska.

Spokojna głowa   
– zajmiemy się wszystkim!
Dostarczamy więcej niż produkty – dbamy o Twój spokój – nad-
zorujemy inwestycje i współpracujemy bezpośrednio z montaży-
stami.


