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Gedistribueerd door

Kleuren en afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

7700WB57

Twinson
Antwoordnummer 57
7700 WB Dedemsvaart

Postzegel
niet nodig

TWINSON® KLEUREN

Terras- en
vlonderplanken
www.heering.eu

HAZELNOOTBRUIN

Gedistribueerd door

Verkrijgbaar bij:

BESTEL GRATIS

KLEURMONSTERS!

TWINSON®
UW COMFORT

TWINSON®
UW GEMAK VOOROP

Twinson® combineert de warme uitstraling van hout

Terras- en
vlonderplanken

Het terrassysteem van Twinson® is
bijzonder makkelijk te plaatsen. U

en de duurzaamheid van kunststof. Dankzij hun

zaagt de planken op maat, zet ze

natuurlijke uitstraling vormen de terrasplanken
een perfecte harmonie met de omgeving.

vast op de onderconstructie door

Twinson is waterbestendig, splijt niet en is

middel van de montageclips en

www.heering.eu

u kunt vervolgens de randen

splintervrij.

afwerken met de  beschikbare
De grondstof Twinson is een hout/kunststof

afwerkprofielen.

composiet

leggen was nog nooit zo

dat

100%

recyclebaar

is.

Een

Daarmee is Twinson een milieuvriendelijk

eenvoudig!

alternatief voor hardhout. Twinson terras-

afgezaagd leverbaar)

(ook

op

terras

BESTEL GRATIS MONSTERS

maat

4 (max. 2)
Kruis de door u gewenste kleur(en) aan q
en stuur deze antwoordkaart gratis retour.

140

mm

TWINSON®
combineert voor u de voordelen van hout en kunststof

•

natuurlijke uitstraling

•

duurzaam en onderhoudsarm

•

splintervrij

•

waterbestendig

•

bestand tegen insecten

•

makkelijk te plaatsen

•

splijt niet

•

montage met onzichtbare bevestiging

•

milieuvriendelijk

•

niet glad (ook niet bij regen)

Voor uitgebreide instructies raadpleeg het montagevoorschrift op www.heering.eu.

Twinson® zal onder invloed van zonlicht verkleuren. Dit zal
de eerste 6 maanden sneller gaan dan in het verloop van het
verkleuringsproces wat uiteindelijk ongeveer 2 jaar in beslag
zal nemen. Houd er rekening mee dat ter plaatse van matten,
bloembakken, tafels e.d. de verkleuring ongelijkmatig zal zijn.

Voorraadkleuren

ZOETHOUTZWART

HAZELNOOTBRUIN

Kleuren op bestelling

SCHORSBRUIN

✁

*

28 mm

Het PEFC certificaat verzekert u dat Twinson gemaakt wordt volgens de hoogste ecologische, sociale en ethische standaarden.

planken zijn verkrijgbaar in een breedte van
140 mm.

WALNOOTBEIGE

RIVERSTONEGRIJS

LEIGRIJS

