Duurzame buitenvloerbekledingen,
natuur en technologie hand in hand
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Elegante, duurzame buitenvloerbekleding,
met respect voor de natuur
Dankzij zijn natuurlijke look past Deceuninck Terrace prachtig in een natuurlijke omgeving en kan
het gebruikt worden voor tal van terrastoepassingen. Bovendien is Terrace onderhoudsvriendelijk,
heeft het een hoge slipweerstand voor een optimale veiligheid en is het 100 % recycleerbaar.

Onderhoudsvriendelijk

Milieuvriendelijk

Doordat Deceuninck Terrace vervaardigd is uit Twinson,
biedt het de onderhoudsarme duurzaamheid van
PVC. Deceuninck Terrace 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 hogedrukreiniger.

Het op Twinson gebaseerde Terrace van Deceuninck biedt
nog meer voordelen dan tropisch hardhout. Tropisch
hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde
regenwouden. Twinson is echter 100 % PEFC-gecertificeerd.
Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig
is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een
lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten
probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het
einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 %
recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies
opnieuw worden gebruikt.

Uiterst slipvast

Twinson
Het beste van twee werelden

Deceuninck Terrace heeft een geborstelde afwerking
met groeven, voor een natuurlijke look in combinatie met
veiligheid en comfort. Zelfs wanneer ze nat zijn, blijven de
planken uiterst slipvast. Deceuninck Terrace voldoet aan de
hoogste en veiligste classificaties betreffende slipvastheid!

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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Over PEFC
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification)
is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet
voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder
andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid
dan er worden heraangeplant en dat de biodiversiteit
behouden blijft. Deceuninck Terrace is vervaardigd uit
Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

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

•

natuurlijk uitzicht

•

onderhoudsvriendelijk

•

splintervrij

•

waterbestendig

•

bestand tegen insecten

•

makkelijk te plaatsen

•

splijt niet

•

stevig

•

milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar)

•

montage met onzichtbare bevestiging

•

duurzaam

•

slipvast, ook in natte toestand
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Twee Terrace-oplossingen,
talloze Twinson-voordelen
Met Deceuninck Terrace laat u uw creativiteit de vrije loop. Net als hout kunnen de terrasoplossingen
van Deceuninck verzaagd worden in oneindig veel vormen en designs! Dankzij de acht verschillende
natuurkleuren vormen de planken bovendien de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of
landschap. Deceuninck biedt twee oplossingen aan binnen het Deceuninck Terrace gamma.
Deceuninck Terrace 210mm

Deceuninck Terrace 140mm
Deceuninck Terrace is de ideale
oplossing voor particuliere
toepassingen, zoals tuinpaden,
patio’s en terrassen.
De planken zijn ontworpen
voor een makkelijke plaatsing.
Beide zijden van de terrasplank
kunnen als zichtbare zijde
toegepast worden.

Deceuninck Terrace bestaat
ook in een versie van
210mm breed. Hierdoor
kunnen grote oppervlakken
snel en eenvoudig, met
weinig materiaal, geplaatst
worden.

•

Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen
van het unieke Twinson-materiaal

•

Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen
van het unieke Twinson-materiaal

•

Ontworpen voor een makkelijke en snelle plaatsing
dankzij lengtes leverbaar tot 6m en het unieke ‘clip
and slide’ systeem met gepatenteerde montageclips

•

Deze bredere plank van 210mm wordt op dezelfde
manier geplaatst als de Terrace 140mm, alleen nog
sneller

•

Keuze uit twee designs: fijn/grof gegroefd dankzij de
dubbelzijdige planken

•

Keuze uit 2 designs : volledig vlak of grof gegroefd
dankzij de dubbelzijdige planken

•

Beschikt over het PEFC-label, het Franse NF 514-label
verstrekt door LNE en het Duitse VHI-kwaliteitslabel

•

Beschikbaar op 3 lengtes (2,0m, 4,5m en 6m) en in 3
kleuren

•

De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden
vervangen

•

Kan in combinatie met de Terrace 140mm
gemonteerd worden voor een esthetische variatie

•

Beschikt over het PEFC-label

Kleuren
De kleurstalen zijn reproducties en
kunnen afwijken van het origineel.
In het grote vlak ziet u de natuurlijke
tint die Deceuninck Terrace 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.
* Niet beschikbaar voor Deceuninck
Terrace 210mm
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502 - zoethoutzwart

503 - hazelnootbruin

504 - schorsbruin*

505 - turfbruin*

506 - abrikoosbruin*

509 - riverstone grijs

510 - leigrijs

522 - walnootbeige*
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Bepalen van de onderstructuur

Gegarandeerde kwaliteitsplaatsing

1. Bepaal de ondergrond
Vast
Onderstructuur rechtstreeks bevestigd op ondergrond

Bestaande ondergrond

Bestaand terras

Zwevend
Onderstructuur wordt niet bevestigd op ondergrond

Nieuwe ondergrond

Beton

Nieuwe ondergrond

Grind

Betonpalen

Dak/verhoogd

2. Kies de onderstructuur

Volledig ondersteund

Niet volledig ondersteund

Software voor Deceuninck Terrace:

Deceuninck Terrace is ontworpen voor een vlotte
plaatsing. Voor de verwerking volstaat standaard
(houten) gereedschap. De volledige en beknopte
installatiehandleiding kunt u downloaden op
www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Kies uw
systeem en volg de eenvoudige instructies om de planken
te verzagen, ze te bevestigen aan de onderstructuur
met behulp van de onzichtbare clips en de randen af te
werken met de Deceuninck Terrace-afwerkingsstukken.
Deceuninck levert al het nodige voor een nette en
duurzame plaatsing!

•

Met handige tekentools

•

Ontwerpen kunnen aangepast & verfijnd worden

•

Optimalisatie van profielen om verspilling te beperken

•

Automatische berekening van materiaallijst

Maak uw eigen ontwerp met de gratis
professionele calculator

Zwevend

Vast

Makkelijk met de handleiding

Deceunincks professionele calculator software kunt u
downloaden via www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl.
Voer eenvoudigweg de afmetingen in en de software
creëert een optimaal ontwerp met zo weinig mogelijk
verspilling. Bovendien worden ook de technische vereisten
berekend, plus u krijgt een volledige materiaallijst.

Vormvast kaderwerk

De installatiefilm, de installatiehandleiding en de gratis
calculator voor Deceuninck Terrace vindt u op
www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl
Deze hulpmiddelen voor professionals en
doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing
en een jarenlang, probleemloos gebruik.

Recycling
P 9552
(clip: P 9483/9484)

P 9522
(clip: P 9486)

P 9524
(clip: P 9486)

Hardhout
(clip: P 9483/9484)

Niet-dragend
Twinson-profiel

Niet-dragend
aluminiumprofiel

Dragend
aluminiumprofiel

Houten steunbalk

P 9523
(clip: P 9486)
Niet-dragend
aluminiumprofiel

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.

Montage met
hoekverbindingsstuk

Voor uw erkend verdeler of plaatser,
consulteer onze dealer locator via
www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl
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Opbouw Deceuninck Terrace 140mm

Opbouw Deceuninck Terrace 210mm

1. Plaatsen onderstructuur

1. Plaatsen onderstructuur

* Afhankelijk van het type ondergrond

* Afhankelijk van het type ondergrond

2. Plaatsen van de planken met de clips

3. Afwerken

2. Plaatsen van de planken met de clips

* Voorbeeld met een aluminium onderstructuur,
ook mogelijk op een houten onderstructuur

* Voorbeeld met een houten onderstructuur,
ook mogelijk op een aluminium onderstructuur

Afwerking met plint

Afwerking met alu F-profiel / Afwerking met alu L-profiel

Afwerking met kopstuk

Bevestig de planken
met de gepaste clip (P 9486)

Bevestig de planken
met de gepaste clip (P 9483/9484)

P 9556

Kies uw design

P 9482
Kit kopstuk + clip

De planken hebben aan de ene zijde fijne groeven
en aan de andere brede groeven.

Zilver geanodiseerd

Kies uw design

De planken zijn aan de ene zijde vlak geborsteld
en hebben aan de andere zijde brede groeven.

Afwerking met alu F-profiel / Afwerking met alu L-profiel
brede groeven

brede groeven

vlak geborsteld

F: P 9543
L: P 9518

Zwart geanodiseerd

F: P 9543
L: P 9518

Bruin geanodiseerd

F: P 9543
L: P 9518

De installatiefilm, de installatiehandleiding en de gratis calculator voor Deceuninck Terrace vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl
Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.

F: P 9543
L: P 9518

Zwart geanodiseerd

F: P 9543
L: P 9518

Bruin geanodiseerd

F: P 9543
L: P 9518

Afwerking met plint

fijne groeven

Zilver geanodiseerd
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3. Afwerken

P 9556

De installatiefilm, de installatiehandleiding en de gratis calculator voor Deceuninck Terrace vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl
Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.
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Onderdelenoverzicht Deceuninck Terrace

Aluminium onderstructuur

Houten onderstructuur of onderstructuur met P9552
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Uw Deceuninck-partner
Alle gecertificeerde Deceuninckpartners maken deel uit van een
professioneel dealernetwerk en
focussen op vakmanschap en
dienstverlening. Dit netwerk vormt uw
garantie op een correcte plaatsing en
een optimale klantenservice, waardoor
de waarde van uw Deceuninckproduct nog toeneemt.

Twinson - QG/2008/Z06, PVC
QG/2009/Z12, PVC

Ramen & deuren

Tuintoepassingen

Dak & gevel

Interieur

Kwaliteit en harmonie met slimme,
universele kleuren. Comfort. Ruimte.
Veiligheid. Exclusiviteit. Een elegante
vormgeving. Onze vernieuwende
raam- en deursystemen bieden het
allemaal.

Onderhoudsvriendelijke en
duurzame buitenvloerbekledingen.
Geniet samen met familie, vrienden
en buren van alle aspecten van uw
huis en tuin.

Een esthetisch assortiment dak- en
gevelaccessoires vormt een troef
voor elke woning en biedt een
duurzame en stijlvolle meerwaarde.

Onze duurzame en stijlvolle
vensterbanken zijn eenvoudig
te plaatsen. Het assortiment
vernieuwende interieurprofielen
combineert functionaliteit en een
uiterst esthetische vormgeving.

Bij Deceuninck geeft ons engagement op innovatie-, milieu- en designvlak ons een duidelijke focus:
bouwen aan een duurzame thuis. Een thuis die aantrekkelijker is en waar het energie-efficiënter wonen is.
Deceuninck werkt overal ter wereld met toonaangevende materialen, wat leidt tot onderhoudsvriendelijke,
isolerende en duurzame topproducten die aan het einde van hun levensduur volledig recycleerbaar
zijn. Bovendien helpen onze waarden ons om te bouwen aan een betere wereld voor onze partners en
eindgebruikers. Deceuninck zet de eerste stap door te bouwen aan een duurzame thuis.

innovation

ecology

design

Building a sustainable home
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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. Op de opgenomen tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen
en merken (waaronder Deceuninck, Linktrusion, Omniral en Twinson) 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.

