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To tutaj zrelaksujesz si  w wygodnym fotelu z lampk  wina w d oni 
lub urz dzisz kolacj  dla rodziny i przyjació . Pi knie urz dzony 
taras mo e sta  si  twoj  oaz  spokoju i ulubionym miejscem 
w domu. Jak go zaprojektowa , aby cieszy  si  nim przez wiele 
lat? Najwa niejsza jest odpowiednia pod oga! Deski kompozytowe 
Twinson nie tylko wspaniale si  prezentuj , ale s  równie  odporne 
na du e ró nice temperatur i nie potrzebuj  dodatkowej 
konserwacji. 

Gdy tylko dni staj  si  cieplejsze, z przyjemno ci  wychodzimy 
z domów, by cieszy  si  s o cem i wie ym powietrzem. 
Bez wzgl du na to, czy taras jest dla ciebie miejscem odpoczynku 
czy pracy z laptopem na kolanach, warto zadba  o to, aby by
funkcjonalny, wygodny i wytrzyma y. 

PRAKTYCZNY I EKOLOGICZNY 
Deski tarasowe Twinson wykonane s  z chronionego patentem 
materia u wysokiej jako ci – kompozytu drewna i PVC. Dzi ki temu 

s  niezwykle wytrzyma e i odporne nawet na ekstremalne warunki 
pogodowe. W odró nieniu od drewna, deski kompozytowe
Twinson, oprócz standardowych zabiegów myj cych, nie 
wymagaj  dodatkowej konserwacji takiej jak lakierowanie czy 
olejowanie i s  w pe ni odporne na dzia anie grzybów, bakterii 
i insektów. Budulec, który pozyskuje si  do ich produkcji pochodzi 
z lasów obj tych mi dzynarodowym programem zrównowa onej 
gospodarki. Wybieraj c go mamy pewno , e nasz taras jest 
ca kowicie ekologiczny. Deski tarasowe Twinson s  dost pne w trzech 
wariantach. Jednym z nich jest nowo  – Terrace Massive Pro, który 
mo na atwo i precyzyjnie docina , dzi ki czemu idealnie nadaje si
jako wyko czenie kraw dzi basenu i cie ek w ogrodzie. Deski s
jednolicie barwione, równie  w rodku. Oznacza to, e kraw d
ci ta ma taki sam kolor jak powierzchnia, a my nie musimy 
stosowa  dodatkowych listew maskuj cych brzegi. W systemie 
Massive Pro zastosowano na deskach dodatkow  warstw
polimerow , która powoduje, e ich powierzchnia jest odporna na 
plamy i zarysowania, a jednocze nie atwa w piel gnacji. Na jaki 
kolor si  zdecydowa ? Producent daje nam cztery mo liwo ci: 
srebrny d b, pustynny d b, d b antyczny i d b kamienny. 

W TWOIM STYLU 
Zanim zdecydujesz si  na zakup mebli i dekoracji tarasowych, 
zastanów si  jaki styl najbardziej ci odpowiada. Obecnie, wci
du  popularno ci  cieszy si  niezmiennie styl skandynawski 
– zwró  na niego uwag , je li bliskie s  ci stonowane kolory, 
mi kkie poduszki czy naturalne tkaniny. Je li  masz dusz
romantyka postaw na eliwne, stylizowane meble ogrodowe 
nawi zuj ce do stylu angielskiego. U osób, którym marzy si  taras 
we w oskim stylu najlepiej sprawdz  si  wyplatane meble i du e
donice z ro linami pochodz cymi z tamtych regionów.   
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