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Duurzame tuinomheiningen,  
natuur en technologie hand in hand

Tuinomheiningen Tuintoepassingen
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Voel je thuis comfortabel en veilig 

Onderhoudsvriendelijk 

Doordat de Deceuninck tuinomheining vervaardigd 
is uit Twinson, kan het bogen op de onderhoudsarme 
duurzaamheid van PVC. Deceuninck Twinson 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 schuurborstel.

Milieuvriendelijk

De op Twinson gebaseerde  
tuinomheining van Deceuninck  
biedt ook 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 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.

Voordelen 

•	 Start- en eindprofiel kunnen worden gebruikt om de 
afstand tussen de palen te bepalen

•	 Schuif de 2 delen van de paal uit elkaar om de start- en 
eindpaal te bekomen (kit P 9278)

•	 Deze 2 palen kunnen ook in mekaar geschoven 
worden om een hoekopstelling te maken (kit P 9278).  
Eender welke hoek mogelijk : van 90° tot 180 °.

•	 Om de verbinding te maken tussen het start- en eind- of 
hoekprofiel dient men de connectiepaal (180°)  
te gebruiken (kit P 9277).

•	 Bestand tegen een windbelasting tot 10 beaufort

•	 Start -en eindpaal makkelijk te bevestigen aan een 
muur (kit P 9278)

•	 Aluminium frame en einddop 20μ geanodiseerd (ook 
probleemloos te gebruiken aan de kust)

•	 Aluminium verkrijgbaar in zilver of zwart

•	 De planken zijn verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren :  
Hazelnootbruin (503), Riverstone grijs (509), 
Zoethoutzwart (502) en Leigrijs (510)

•	 De maximale schermhoogte is 1,85 m: ongeveer 70 cm 
ingebetonneerd of plaatsing op steunvoet

•	 natuurlijk uitzicht

•	 splintervrij

•	 bestand tegen insecten

•	 splijt niet

•	 milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar)

•	 duurzaam

•	 onderhoudsvriendelijk

•	 waterbestendig

•	 makkelijk te plaatsen

•	 stevig

•	 montage met onzichtbare bevestiging

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

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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Mogelijkheid 1 : Ingebetonneerd
1. Kit P 9278 : Deze kit bestaat uit een start-/eind- of een hoekpaal 

incl. 9 planken (P 9341). Zie 1  op de tekening.
2. Kit P 9277 : Deze kit bestaat uit een connectiepaal  

incl. 9 planken (P 9341). Zie 2  op de tekening.

Doorlopende opstelling Hoek opstelling U-vormige opstelling

2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m

1 P 9278 Kit met start-/eind- of hoekpaal 1 1 1 1 1 1 / 2 2 2 2 2 / / 3 3 3 3

2 P 9277 Kit met connectiepaal 0 1 2 3 4 5 / 0 1 2 3 4 / / 0 1 2 3

Pa
al

ho
og

te
 2

,7
0 

m
Scherm

hoogte m
ax. 1,85 m

Wat heb ik nodig?  
Hier is aangegeven hoeveel kits men nodig heeft 
voor het maken van een bepaalde opstelling.



2019 mm

of

1 12 1

4

4
33

Deceuninck Tuinomheining   5

Mogelijkheid 2 : Montage op steunvoet
1. Kit P 9278 : Deze kit bestaat uit een start-/eind- of een hoekpaal 

incl. 9 planken (P 9341). Zie 1  op de tekening + Kit P 9272 : Deze 
kit bevat 2 steunvoeten voor start- en eindpaal. Zie 3  op de 
tekening

2. Kit P 9277 : Deze kit bestaat uit een connectiepaal incl. 9 planken  
(P 9341). Zie 2  op de tekening + P 9273 : Steunvoet voor de 
hoek- of connectiepaal. Zie 4  op de tekening.

Doorlopende opstelling Hoek opstelling U-vormige opstelling

2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m

1 P 9278 Kit met start-/eind- of hoekpaal 1 1 1 1 1 1 / 2 2 2 2 2 / / 3 3 3 3

2 P 9277 Kit met connectiepaal 0 1 2 3 4 5 / 0 1 2 3 4 / / 0 1 2 3

3 P 9272 2 steunvoeten voor P 9278 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 / / 1 1 1 1

4 P 9273 Steunvoet voor P 9277 0 1 2 3 4 5 / 1 2 3 4 5 / / 2 3 4 5

Pa
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 1
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m
Scherm

hoogte m
ax. 1,85 m

Wat heb ik nodig?  
Hier is aangegeven hoeveel kits men nodig heeft 
voor het maken van een bepaalde opstelling.
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Mogelijkheid 3 : Montage op muurtje

Doorlopende opstelling Hoek opstelling U-vormige opstelling

2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m 2m 4m 6m 8m 10m 12m

1 P 9282 Kit met start-/eind- of hoekpaal 1 1 1 1 1 1 / 2 2 2 2 2 / / 3 3 3 3

2 P 9274 Kit met connectiepaal 0 1 2 3 4 5 / 0 1 2 3 4 / / 0 1 2 3

Pa
al
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og

te
 1

,1
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m

Scherm
hoogte m

ax. 1,15 m

Wat heb ik nodig? 
Hier is aangegeven hoeveel kits men nodig heeft 
voor het maken van een bepaalde opstelling.

1. Kit P 9282 : Deze kit bestaat uit een start-/eind- of een hoekpaal 
excl. de planken (P 9341 210 cm H of P 9555 140 cm H).   
Zie 1  op de tekening.

2. Kit P 9274 : Deze kit bestaat uit een connectiepaal  
excl. de planken (P 9341 210 cm H of P 9555 140 cm H).  
Zie 2  op de tekening.
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Overzicht
Kleurengamma

Dessins

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

Hazelnootbruin (REF. 503)

Zoethoutzwart (REF. 502)

Zijde A

Zwart geanodiseerd (REF. 012)

Riverstone grijs (REF. 509)

Leigrijs (REF. 510)

Zijde B

Zilver geanodiseerd (REF. 065)

De plank kan aan beide zijdes gebruikt worden:

Afwerking
Voor het aluminium frame heeft men keuze uit 2 afwerkingen:

De plank P 9341 is beschikbaar in 4 kleuren:

originele 
tint

originele 
tint

originele 
tint

originele 
tint

finale 
tint

finale 
tint

finale 
tint

finale 
tint

Voor uw erkend verdeler, consulteer onze dealer locator via 
www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl 
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Uw Deceuninck-partner

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.

Ramen & deuren

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

Dak & gevel

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

Tuintoepassingen

De terrassen en tuinomheiningen in 
composiet materiaal zijn gemaakt 
om een eeuwigheid mee te gaan. 
Ze passen op een natuurlijke 
en harmonieuze manier bij uw 
woning en onze montagesystemen 
garanderen een echte meerwaarde.

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	360	•	BE-8830	Hooglede-Gits
(BE)	T	+32	51	239	272	•	F	+32	51	239	261	•		belux@deceuninck.com	•	www.deceuninck.be  
(NL)	T	+31	76	561	78	34	•	F	+31	76	750	23	53	•	deceuninck.kunststof@deceuninck.com	•	www.deceuninck.nl

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.


