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Twinson  
Het beste van twee werelden
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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Elegante, duurzame gevelbekleding,  
met respect voor de natuur 

Dankzij zijn natuurlijke look passen de Deceuninck Twinson gevelbekledingssystemen prachtig in een 

natuurlijke omgeving en kunnen ze gebruikt worden voor tal van bekledingstoepassingen. Bovendien 

is Twinson onderhoudsvriendelijk en 100 % recycleerbaar.

•	 natuurlijk uitzicht

•	 splintervrij

•	 bestand tegen insecten

•	 splijt niet

•	 milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar)

•	 duurzaam

•	 onderhoudsvriendelijk

•	 waterbestendig

•	 makkelijk te plaatsen

•	 perfecte afwerking

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

Milieuvriendelijk
De op Twinson gebaseerde gevelbekledingssystemen van 
Deceuninck bieden een aantal voordelen t.a.v 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-gevelbekledings producten probleemloos 
jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun 
levensduur zijn ze bovendien 100% recycleerbaar en 
kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden 
gebruikt. 

Onderhoudsvriendelijk 
Doordat de Deceuninck Twinson gevelbekledingssystemen 
vervaardigd zijn uit Twinson, bieden ze het beste van twee 
werelden: de natuurlijke look en het warme gevoel van 
hout, plus de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid 
van PVC. Deceuninck Twinson gevelbekleding behoudt zijn 
sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat 
geleidelijk aan een natuurlijke tint. Schilderen of beitsen 
is overbodig. De planken zijn splijt-, splinter-, rotvrij 
en bestand tegen insecten. Ze vergen geen specifiek 
onderhoud.

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. Het gevelbekledingssysteem van 
Deceuninck is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-
certificaat beschikt.
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Twee premium oplossingen voor 
lichtgewicht geventileerde voorzetgevels
Het welslagen van een renovatie- of nieuwbouwproject valt of staat doorgaans met een esthetische 

en functionele gevelbekleding. Gevelbekleding in Deceuninck Twinson verenigt die twee aspecten. De 

bekleding kan een onderdeel vormen van een volledig isolatieproject, maar kan net zo goed apart 

worden gebruikt als elegante en trendy gevelafwerking.

Vlak 167 Twinson gevelsysteem
De esthetiek van een bouwproject 
wordt mede bepaald door de gevel. 
Bij Deceuninck vlak 167 Twinson 
gaan esthetiek en functionaliteit 
hand in hand.  De gevelplank 
kan zowel deel uitmaken van een 
totaal isolatieconcept, als gewoon 

individueel als afwerking fungeren. Deze 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.  

•	 De perfecte combinatie met isolatie: Door zijn 
beperkte dikte is Deceuninck Twinson niet enkel 
geschikt voor nieuwbouw maar ook voor renovatie. 
Hiermee komt het gevelsysteem tegemoet aan het 
recent goedgekeurde Vlaamse rooilijndecreet. Een 
gevelafwerking in combinatie met goede isolatie 
zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor 
minder stookkosten, en een lagere CO

2
-uitstoot. Een 

energie- en kostenbesparende oplossing dus.

•	 Snel en makkelijk 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. 

•	 Oogstrelend resultaat: Voor een perfecte afwerking 
werd een volledig assortiment afwerkingsprofielen 
gecreëerd.

•	 Projectgerelateerd brandklasse A1/M1 beschikbaar.

Vlak open 83 Twinson gevelsysteem 
Het Twinson open gevelsysteem 
van Deceuninck werkt volgens het 
openvoegprincipe en combineert 
esthetiek met functionaliteit. De 
onderliggende structuur die wordt 
vervaardigd uit hoogwaardig 
geanodiseerd aluminium biedt een zeer 

hoge duurzaamheid. Ook hier kan de gevelplank zowel 
onderdeel zijn van een totaal isolatieconcept als ook 
individueel gebruikt worden als afwerking. 

•	 Ventilerende gevel:  
Dankzij de luchtcirculatie, garandeert het open 
gevelsysteem op elk moment een doeltreffende 
afvoer van vocht en hitte. 

•	 Perfect te combineren met isolatie: Het Deceuninck 
Twinson open gevelsysteem is dankzij de beperkte 
dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. 
Hiermee komt het gevelsysteem tegemoet aan het 
recent goedgekeurde Vlaamse rooilijndecreet. Wie 
goed isoleert, bespaart niet alleen op z’n stookkosten 
maar stoot ook minder CO

2
 uit. Gezien het openvoeg 

principe is het gebruik van een UV-bestendig, 
vochtwerend dampscherm aangewezen.

•	 Oogstrelend resultaat: Met een minimum aan 
profielen en materiaal, steeds opnieuw. Dankzij 
het zwart gekleurd montageprofiel verkrijgt u een 
harmonieus resultaat.

•	 Eenvoudig te be- en verwerken: U hebt geen specifiek 
gereedschap nodig. Standaard gereedschap volstaat. 
De gevelplank is verkrijgbaar op 3 meter.

•	 Robuust: Zowel onze Deceuninck Twinson gevelplank 
als de onderliggende structuur die wordt vervaardigd 
uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium bieden 
een zeer hoge duurzaamheid. Jarenlang onbezorgd 
genieten is het onmiddellijk gevolg.
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Vlak 167 Twinson 

Montage met
gepatenteerde
onzichtbare
bevestiging

Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte
buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft

Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de wintermaanden
de warme lucht binnen en de kou buiten houdt

Startprofiel
met ingebouwd
ventilatierooster

buiten

Vaste
isolatieplaat

Vaste
isolatieplaat

Minerale wol Minerale wol

buitenbinnen binnen

Eindprofiel met
ingebouwd
ventilatierooster

Dagkantprofiel
met ingebouwd
ventilatierooster
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Onderdelenoverzicht  
Vlak 167 Twinson

Aluminium profielen beschikbaar in zwart / zilver en bruin geanodiseerd
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Vlak open 83 Twinson

Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte
buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft

Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de wintermaanden
de warme lucht binnen en de kou buiten houdt

Vaste
isolatieplaat

Vaste
isolatieplaat

Minerale wol Minerale wol

buiten buitenbinnen binnen

Open voeg
Zwart geanodiseerd 
montageprofiel
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Onderdelenoverzicht  
Vlak open 83 Twinson

Twinson, de pracht van natuurlijke kleuren

Met Twinson gevelbekleding laat u uw creativiteit de vrije loop. Dankzij de drie verschillende 

natuurkleuren vormen de planken de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

502 - zoethoutzwart 504 - schorsbruin 505 - turfbruin

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vlak ziet u de natuurlijke tint die 
Deceuninck gevel 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.

Kleuren

Aluminium profiel beschikbaar in zwart geanodiseerd
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Eenvoudig te plaatsen

Recycling
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. 

Voor uw erkend verdeler of plaatser,  
consulteer onze dealer locator via

www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl 

Duidelijke installatierichtlijnen
Het Deceuninck Twinson gevelbekledingssysteem is 
ontworpen voor een vlotte plaatsing. Voor de verwerking 
volstaat standaard gereedschap. De volledige en beknopte 
installatiehandleiding kunt u downloaden op  
www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Kies uw 
gevelsysteem en volg de eenvoudige instructies om de 
planken te verzagen, horizontaal of verticaal te bevestigen 
op de onderstructuur en af te werken met de Deceuninck 
afwerkingsprofielen. Deceuninck levert al het nodige voor 
een nette en duurzame plaatsing!

De installatiefilm en de installatiehandleiding voor de 
Twinson gevelbekledingssystemen 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.



Uw Deceuninck-partner

Ramen, deuren & luiken

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

Tuintoepassingen

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

Interieurtoepassingen

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.

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg	164	•	B-8830	Hooglede-Gits

  T	+32	51	239	272	•	F	+32	51	239	261	•		belux@deceuninck.com	•	www.deceuninck.be

  T	+31	76	561	78	34	•	F	+31	76	750	23	53	•	deceuninck.kunststof@deceuninck.com	•	www.deceuninck.nl

innovation designecology

Building a sustainable home

01/06/2013	-	83454	-	8102	 De	informatie,	fotografische	weergaves	en	technische	gegevens	in	dit	document	zijn	eigendom	van	Deceuninck	nv,	alle	rechten	voorbehouden.
  version V1 De	volledige	of	gedeeltelijke	reproductie	is	enkel	mogelijk	na	expliciete	goedkeuring.	De	algemene	verkoopvoorwaarden	zijn	van	toepassing.	 
	 	 Een	exemplaar	van	deze	voorwaarden	is	verkrijgbaar	op	verzoek.

Dak & gevel

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

Alle gecertificeerde Deceuninck-
partners 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 Deceuninck-
product nog toeneemt.


