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Vertaa puukomposiittilautojen ominaisuuksia
http://www.twinson.fi

Te rassielä mä ä

Te rassie lämää

Tietoa terassin, parvekelattian
ja laiturin rakentajalle
Nykyaikainen ulko-oleskelutila rakennetaan puukomposiitista, sillä sen ominaisuudet soveltuvat piha- ja
rantarakentamiseen perinteisiä materiaaleja kuten puuta
ja kestopuuta huomattavasti paremmin.
Erilaisia puukomposiittilautoja on markkinoilla runsaasti,
joten ominaisuuksiltaan sopivimman tuotemerkin valinta
voi olla vaikeaa. Siksi nostamme esiin viisi tärkeää asiaa,
joihin rakentajan kannattaa kiinnittää huomiota puukomposiittilautaa valitessaan.

Jätä tarjouspyyntö:
http://www.twinson.fi/fi/tarjouspyynto

Twinson on kansainvälisen rakennustuotevalmistaja Deceuninckin kehittämä korkealaatuinen
puukomposiitti, joka on suunniteltu tasokkaiden ja pitkäikäisten terassien rakentamiseen.

Te rassie lämää

1.
valintaperuste

Puukomposiitin laatu

Puukomposiittilaudan lujuus, kestävyys ja muut käyttöominaisuudet riippuvat ensisijaisesti laudan valmistukseen käytetyistä raaka-aineista, valmistusmenetelmästä
sekä laudan teknisestä rakenteesta.
Twinson on kehitetty nimenomaan terassirakentamiseen.
Se valmistetaan tuoreesta, puhtaasta ja alkuperäsertifioidusta männystä sekä erittäin kestävästä PVC-muovista.
Twinson-terassilaudoista on saatavilla kaksi eri mallia,
joiden ontelorakenne, leveys ja pintaprofiili poikkeavat
toisistaan.
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2.
valintaperuste

Mukavuus ja turvallisuus

Pitkäikäiseksi tarkoitetulta puukomposiittiterassilta voi
odottaa korkeaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Mukavuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavat erityisesti laudan
raaka-aineet sekä pintaprofiili ja sen ominaisuudet.
Twinson tuntuu miellyttävän pehmeältä ja luonnolliselta
paljaankin jalan alla. Siitä ei irtoa tikkuja, laudan pinta
pysyy kuumalla säällä miellyttävän tuntuisena eikä se ole
märkänäkään liukas. Lisäksi materiaali on paloturvallinen.
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3.
valintaperuste

Asentamisen ja hoidon
helppous
Terassin, parvekelattian tai laiturin rakentamisen
helppous riippuu jonkin verran valitun puukomposiitin
asennuspaketin laajuudesta ja ominaisuuksista. Myös
hoito-ohjeissa voi olla eroja riippuen puukomposiitin
koostumuksesta.
Twinson-terassijärjestelmä on viimeistelty ja selkeästi
ohjeistettu asennuspaketti, johon kuuluu kätevät asennusklipsit ruuveineen sekä tarpeen mukaan viimeistelyssä tarvittavia reunalistoja ja päätytulppia. Helppohoitoinen Twinson puhdistetaan normaalisti vesipesulla tai
painepesurilla, ja saatavilla on yksityiskohtaiset puhdistusohjeet hankalia tahroja varten.
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4.
valintaperuste

Ulkonäkö ja värivalikoima

Terassin ja parvekelattian ympäristöönsä sopiva ilme ja
estetiikka ovat tärkeitä valintaperusteita, sillä hyvän näköisenä säilyvä materiaali lisää oleskelutilan viihtyisyyttä
ja käytettävyyttä.
Twinson on ulkoasultaan hillitty ja tasalaatuinen materiaali, joka mahdollistaa sekä pelkistetyt että persoonalliset ulkotilojen sisustusratkaisut. Saatavilla on kahdeksan
tyylikkään värin valikoima, kaksi erilaista laudan leveyttä
sekä Terrace-mallissa myös kaksi pintaprofiilivaihtoehtoa.
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5.
valintaperuste

Huolettomuus ja
pitkäikäisyys

Hinnaltaan tavallista puuta hiukan kalliimpi puukomposiitti on kestävä ja huoleton terassiratkaisu, jonka pitää
kestää vuosikausien kovaa käyttöä sekä sään vaikutuksia.
Twinson on halkeamaton, kieroutumaton ja lahoamaton
laatupuukomposiitti, joka kestää pohjoismaisen sään
vaikutukset moitteettomasti. Lisäksi Twinsonin värit
kestävät varsin hyvin auringon ultraviolettisäteilyn vaalentavaa vaikutusta. Siksi Twinsonille myönnetäänkin 25
vuoden takuu.
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Tarkista ainakin nämä, kun valitset
puukomposiittia terassin, parvekelattian
tai laiturin rakentamiseen:

1. Puukomposiitin raaka-aineet ja rakenne
2. Materiaalin mukavuus ja turvallisuus
3. Asentamisen ja hoidon helppous
4. Ulkonäkö sekä väri- ja mallivalikoima
5. Huolettomuus ja pitkäikäisyys

Jätä tarjouspyyntö:
http://www.twinson.fi/fi/tarjouspyynto

