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Wyjątkowa trwałość w każdych warunkach
Systemy Twinson wykonane w opatentowanej technologii kompozytu PVC i drew-
na charakteryzują się doskonałą odpornością i pięknym wyglądem przez wiele lat. 

 + Nie wymaga konserwacji
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego połączenia PVC  
i drewna produkty Twinson nie wymagają dodatkowej 
konserwacji, jak olejowanie czy lakierowanie, a jedynie 
standardowych zabiegów pielęgnacyjnych, zachowując 
przy tym pełną odporność na korozję mikrobiologiczną. 

 + Komfort użytkowania
Systemy Twinson w odróżnieniu od zwykłego  
drewna samoistnie nie pękają, nie wypaczają się, nie 
mają drzazg i zapewniają pełne bezpieczeństwo użyt-
kowania, dzięki swojej ryflowanej, antypoślizgowej po-
wierzchni. Są odporne na szkodniki drewna. 

 + Chroni nasze środowisko naturalne
Twinson stanowi przyjazną dla środowiska alternatywę 
dla drewna egzotycznego pochodzącego z zagrożonych 
lasów tropikalnych. Może być poddany w 100% recyklin-
gowi i ponownie wykorzystany. 
Nie zawiera kadmu i ołowiu. 

 + Naturalny wygląd
Dzięki zastosowaniu naturalnego drewna do produkcji 
kompozytu Twinson uzyskuje on ciepły wygląd drewna 
oraz piękną, naturalną fakturę.

25 lat gwarancji mówi wszystko!
Twinson jest odporny na czynniki  
atmosferyczne, nie butwieje i nie wypacza 
się, jest odporny na insekty i mikrogrzyby,  
a także sól drogową i wodę chlorowaną. 
25 lat gwarancji na biodegradację, 10 lat gwa-
rancji na wady produkcyjne.

Spokojna głowa – zajmiemy się wszystkim! 
Dostarczamy więcej niż produkty – dbamy 
o Twój spokój – nadzorujemy inwestycje 
i współpracujemy bezpośrednio 
z montażystami.

Więcej niż taras!
Systemy tarasowe, elewacyjne i ogrodzenio-
we Twinson są kompatybilne z systemami 
okien i drzwi przesuwnych INOUTIC.  
Spójna kolorystyka daje nieograniczone 
wręcz możliwości. 

Perfekcyjna logistyka
Stałe terminy dostaw w każdy zakątek  
kraju, bezpośrednio na inwestycję,  
zawsze na czas i na 100%! 
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Systemy tarasowe, ogrodzeniowe i elewacyjne 
Twinson to technologia o szerokim spektrum zastosowań. Doskonale sprawdza się  
przy zabudowie tarasów, podestów, ścieżek ogrodowych oraz ogrodzeń. Dzięki szero-
kiej gamie nowoczesnych, naturalnych kolorów idealnie wkomponuje się w stylistykę 
każdej przestrzeni. 

Terrace: sprawdzone rozwiązanie
System tarasowy Twinson Terrace to sprawdzone rozwiązanie na tarasy 
w przydomowych ogrodach, a także na balkony i loggie. 

Twinson Massive: pełna swoboda aranżacji
Twinson Massive to system desek o litej strukturze, który oprócz bardzo 
dobrej odporności na uderzenia zapewnia także możliwość dopasowania 
do najbardziej skomplikowanych kształtów, bez stosowania listew ma-
skujących brzegi.  

Twinson Massive Pro: powierzchnia 
z fakturą drewna
Twinson Massive Pro to nowe deski posiadające wszystkie zalety de-
sek Massive, dodatkowo wyróżniają się wysoką odpornością na plamy 
chemiczne i organiczne oraz niepowtarzalną fakturą obrazującą słoje 
drewna. Jedyna deska kompozytowa z gwarancją stabilności koloru i 
odporności na plamy.

System ogrodzeniowy
Ogrodzenia Twinson to estetyczne i proste w zastosowaniu uzupełnie-
nie systemów tarasowych. Dostępny jest w dwóch różnych wariantach 
wysokości, w pełnej kolorystyce desek.
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Deski Twinson produkowane są w procesie koekstruzji. Oznacza to, że 
rdzeń deski odróżnia się kolorem od zewnętrznej warstwy użytkowej, 
ponieważ wykonany jest z kompozytu o podwyższonej stabilności na 
zmiany temperatur i małej nasiąkliwości. Dzięki temu deski Twinson wy-
różniają się niskim współczynnikiem rozszerzalności (2mm/1mb) oraz 
wysoką klasą odporności na działanie ognia (Bfl s1). 

Z uwagi na specyfikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od 
oryginalnych. Twinson jest produktem półnaturalnym, jego składnikiem 
jest drewno, dlatego jego kolor i długość podlega zmianom pod wpły-
wem warunków zewnętrznych, a po pewnym czasie stabilizuje się.

Powierzchnie szczotkowane i nieszczotkowane z czasem uzyskują ten 
sam odcień. Ze względu na zawartość w nich włókien drewna poszcze-
gólne deski, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, 
mogą nieznacznie różnić się od siebie kolorystycznie. Aby uzyskać natu-
ralny efekt deski powinny być wymieszane przed zamontowaniem.

Na tarasach częściowo zadaszonych, gdy następuje nierównomier-
ne namakanie desek, mogą pojawić się na nich plamy wodne. Należy je 
zmywać, spłukując obficie wodą, z ewentualnym użyciem środków i na-
rzędzi czyszczących. Plamy wodne nie wpływają negatywnie na właści-
wości desek i nie stanowią ich wady.

Kolorystyka systemów Terrace, Massive

Kolorystyka systemu Massive Pro

288 - pustynny dąb270 - dąb kamienny 271 - dąb antyczny 286 - srebrny dąb

Kolorystyka i struktura 
deski systemu Terrace

Kolorystyka i struktura 
deski systemu Massive

510 - stalowy 522 - orzech włoski509  - szary

503 - leszczynowy 504 - korzenny brąz502 - grafitowy
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TWINSON TERRACE

Antypoślizgowe powierzchnie tarasów Twinson 
spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.
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Klasyczne rozwiązanie
Tarasy Twinson to nie tylko nowoczesny design i estetyka, ale przede wszystkim         
komfort użytkowania, którym będziesz się cieszyć przez przez wiele lat.

System Terrace, chroniony patentem wyrób  
z kompozytu drewna i wysokiej jakości PVC 
Twinson, zapewnia najwyższe standardy wygody,  
łatwości pielęgnacji i wytrzymałości. Deski charak-
teryzują się doskonałą trwałością i są odporne na 
odpryski i powstawanie szczelin.   
Gwarancja na 25 lat zapewnia długi okres użytko-
wana tarasów z zastosowaniem tych desek.   

Sześć pięknych wersji kolorystycznych, które przez 
wiele lat zachowują atrakcyjność, i dwa rodzaje 
struktury powierzchni w systemie Terrace pozwala-
ją na swobodę w projektowaniu tarasów i ogrodów. 

Niezwykły wygląd deski systemu Terrace zapew-
nia harmonię, przytulną atmosferę i niepowta-
rzalne wrażenia z użytkowania przestrzeni ze-
wnętrznych.
Wodoodporne, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji  
i atrakcyjne deski Terrace to rozwiązanie idealne 
na ścieżki ogrodowe, patio i podwórka oraz tarasy.

Terrace to wybór idealny, jeśli szukacie Państwo 
przystępnych cenowo, szczególnie wytrzymałych 
desek o naturalnym wyglądzie drewna. 

Design
+ Ryflowana powierzchnia 
+ Szerokość deski Terrace 140 mm (145 mm wraz z dylatacją)
+ Wykończenie brzegów zaślepką, listwą aluminiową lub 

listwą Twinson
+ Deski Terrace dostępne w sześciu kolorach

Montaż
+ Inoutic jest jedynym producentem oferującym pięć 

aluminiowych profili podkonstrukcji w systemach 
tarasów kompozytowych

+ Szybki i prosty montaż dzięki systemowi 
innowacyjnych klipsów

+ Rozstaw profila podkonstrukcji pod deską co 50 cm
+ Deska Terrace o długości 4 i 6 metrów
+ Podkonstrukcja z użyciem profili: samonośna lub 

przykręcona do podłoża
+ Możliwość zastosowania z niskim profilem 

aluminiowym 16 mm - optymalne rozwiązanie na 
balkony

+ W systemie dostępne regulowane wsporniki 
montażowe

+ Cztery profile aluminiowe do zastosowania w 
systemach tarasów pływających, na każdym rodzaju 
podłoża

Jakość
+ Wysoka klasa antypoślizgowości (R12 / Klasa C)
+ Ognioodporność klasy Bfl-s1
+ Atest BROOF (t1) dla tarasów dachowych
+ Odporność na obciążenie do 1400 kg/m2 
+ Niewielka rozszerzalność materiału (do 2 mm/mb)
+ Certyfikat PEFC
+ Certyfikat jakości  Niemieckiego Instytutu Drewna VHI
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Elementy systemu Twinson Terrace

Montaż za pomocą klipsów

max. 50 cm

Regulowane wsporniki

P 9431

P 9430

P 9429

2

Profil aluminiowy do 
konstrukcji samonośnych 

80 x 50 mm

Profil aluminiowy  
do mocowania 

na równym podłożu 
16 x 50 mm

Profil aluminiowy do
konstrukcji z punktowym podpar-
ciem co 50 cm, lub bazujących na

równym podłożu 30 x 40 mm

Profil aluminiowy do konstrukcji 
samonośnych lub mocowany do 

podłoża (punktowe podparcie 
co 60 cm) 50 x 50 mm

Profil aluminiowy do konstrukcji 
samonośnych lub mocowany do 

podłoża (punktowe podparcie 
co 50 cm) 30  x 50 mm
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9442

9468
10 x 9468 

9326

Gumowa
podkładka

9530

40
30

9234
40

25

29

29

9337

9433

9433
9433

9433

9433

Deska Akcesoria

Wykończenia

Klipsy Do konstrukcji z legarów 9234, lub drewnianych

Klipsy Do konstrukcji z legarów 9522, 9523, 9530, 9524

Elementy konstrukcji
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System tarasowy Twinson Terrace  

Cennik obowiązuje od 30 września 2019

Nr 
produktu Rysunek Opis

Długość /
zaw. pakietu

Kolor
Min. za-
mówie-
nie

Liczba jed-
nostek w 
kontenerze

Dostęp-
ność

Cena w PLN 
netto za 
jednostkę 

Jed-
nostka 
miary

9555 Deska tarasowa Terrace,  
28 x 140 mm

6 m / 1 szt.
502, 503, 504, 509, 510, 
522 1 szt.

60 S

35,00 mb

4 m / 1 szt. 80 S

9486

Zestaw: łączniki PVC
 do deski 9555 
(stosować z 9522, 9523, 
9530 i 9524) + wkręty 

85 x łącznik 
+ 100 x wkręt – 1 zestaw – S 189,90 zestaw

9512

Łącznik startowo/końcowy 
do deski 9555
(stosować z 9522, 9523, 
9524, 9530), bez wkrętów

10 szt. – 10 szt. – S 4,30 szt.

9433 Wkręt do 9512 100 szt. – 100 szt. – S 0,20 szt.

9234 Profil montażowy
aluminiowy, 30 x 40 mm 6 m / 1 szt – 1 szt. S 19,60 mb

9483

Zestaw: łączniki PVC 
do deski 9555 
+ wkręty 
(stosować z 9234)

100 x łącznik 
+ 120 x wkręt – 1 zestaw – S 162,70 zestaw

9484

Zestaw: łączniki PVC 
do deski 9555 
+ wkręty  
(stosować z 9234)

600 x łącznik
+ 720 x wkręt – 1 zestaw – S 827,70 zestaw

2761
Profil startowy aluminiowy 
do deski 9555  
(stosować z 9234), 8 x 30 mm

3 m / 1 szt. – 1 szt. 2436 S 4,80 mb

9481

Zestaw: łączniki startowo/
końcowe do deski 9555, 
(stosować z 9234) 
+ wkręty

10 x łącznik 
+ 10 x wkręt – 1 zestaw – S 42,60 zestaw

9543 Profil wykończeniowy 
aluminiowy „F“, 40 x 65 mm 6 m / 1 szt.

12 - czarny,
65 - aluminiowy,
66 - brązowy

1 szt. 100 S 37,50 mb

9337
Profil wykończeniowy  
schodów, aluminiowy „S” 
25 x 40 mm

6 m / 1 szt.
12 - czarny,
65 - aluminiowy,
66 - brązowy

1 szt. S 37,60 mb

9482 Zestaw: zaślepki 
do 9555 + adaptory

10 x zaślepka 
+ 20 x adaptor

502, 503, 504, 509, 510, 
522 1 zestaw – S 53,80 zestaw

9442
Profil wentylacyjny Terrace, 
stosować z 9555
28 x 67 mm

6 m / 2 szt.
12 - czarny, 
65 - aluminiowy, 
66 - brązowy

2 szt. – O 48,50 mb
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System tarasowy Twinson Terrace
Uniwersalne elementy uzupełniające do systemu Terrace

Cennik obowiązuje od 30 września 2019

Nr 
produktu Rysunek Opis Długość /

zaw. pakietu Kolor
Min. za-
mówie-
nie

Liczba jed-
nostek w 
kontenerze

Dostęp-
ność

Cena w PLN 
netto za 
jednostkę 

Jednostka 
miary

9523 Profil montażowy, 
aluminiowy, 16 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. 240 S 21,80 mb

9530 Profil montażowy, 
aluminiowy, 30 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. S 23,70 mb

9522 Profil montażowy, 
aluminiowy, 50 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. 110 S 30,20 mb

9524 Profil montażowy, 
aluminiowy, 80 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. 65 S 58,50 mb

9495 Zestaw: narożniki ze 
stali A2 do 9524 + wkręty 

10 x narożnik 
+ 40 x wkręt – 1 

zestaw – S 158,50 zestaw

9468 Zestaw: kątownik ze stali 
A2 do 9522 + wkręty

10 x kątownik 
+ 40 x wkręt – 1 

zestaw – S 113,80 zestaw

9489 Zestaw: łączniki ze stali
A2 do 9524 + wkręty

10 x łączniki
+ 10 x wkręty – 1 

zestaw – O 54,20 zestaw

9556 Listwa maskująca,
78 x 10 mm

6 m / 2 szt.
502, 503, 504, 509, 510, 
522

2 szt. 106 S 22,10 mb

4,5 m / 2 szt. 2 szt. 106 S 22,10 mb

9518
Profil aluminiowy, 
wykończeniowy
„L“, 42 x 50 mm

4,5 m / 1 szt.
12 - czarny,
65 - aluminiowy,
66 - brązowy

1 szt. 154 O 24,60 mb

2753 Wkręt do 9556, 35 mm 100 x wkręt
+ 1 x bit – 100 szt. – S 0,80 szt.

2754 Wkręt do 9556, 35 mm 1000 x wkręt
+ 1 x bit - 1000 szt. – S 0,60 szt.

9430 Wspornik regulowany, 
zakres regulacji 35-55mm 5 szt. – 5 szt. – S 11,20 szt.

 9431 Wspornik regulowany,
 zakres regulacji 55-95mm 5 szt. – 5 szt. – S 13,80 szt.

9429
Przedłużenie do wspornika 
regulowanego wysokość 
40mm

25 szt. – 25 szt. – S 1,90 szt.

9326
Gumowa podkładka 
poziomująca 
90 x 90 x 8 mm

12 szt. 12 szt. – S 1,30 szt.

9545 Płyn do punktowego 
czyszczenia Clean 1 szt. – 1 szt. – S 46,70 szt.

9393
Uniwersalny płyn
do czyszczenia tarasów
Cleaner

1 L – 1 szt. – O 48,00 1 l

Ceny nie zawierają podatku VAT.
Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zmian w asortymencie. Dostępność produktu jest podana w tabeli 
(S = towar dostępny na magazynie; O = towar dostępny na zamówienie w terminie do 6 tyg.). 
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TWINSON MASSIVE

Twinson Massive doskonale sprawdza 
się jako obudowa basenów, nie tylko o 
tradycyjnych kształtach. 
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Pełna swoboda aranżacji
System desek litych Twinson Massive pozwala na dowolne projektowanie skom-
plikowanych kształtów powierzchni. Brzegi dociętych desek wyglądają bardzo 
estetycznie i przez to nie muszą być maskowane dodatkowymi listwami. 

Design
+ Idealny do wykonania tarasów o skomplikowanych 

kształtach
+ Dwa rodzaje powierzchni - szczotkowana i drobno 

ryflowana
+ Szerokość deski 140 mm (145  mm wraz z dylatacją)
+ Najniższa wysokość zabudowy (już od 36 mm)
+ Brak konieczności stosowania listew wykończeniowych
+ Dostępny w sześciu naturalnych kolorach

Montaż
+ Możliwość uzyskania zaokrąglonych krawędzi deski
+ Szybki montaż dzięki systemowi innowacyjnych 

klipsów
+ Rozstaw łat konstrukcyjnych co 50 cm
+ Pięć aluminiowych profili podkonstrukcji  

do budowy tarasu
+ Niskie profile aluminiowe 16 mm  

- optymalne rozwiązanie na balkony
+ W systemie dostępne regulowane  

wsporniki montażoweJakość
+ Atest ognioodporności dla tarasów dachowych BROOF t1  

na podłożach bitumicznych
+ Niewielka rozszerzalność materiału (do 2 mm/mb)
+ Wysoka klasa antypoślizgowości (R12 / Klasa C)
+ Ognioodporność klasy Bfl-s1
+ Wytrzymałość na obciążenie do 1400 kg/m2

+ Certyfikat PEFC
+ Do 25 lat gwarancji

System Massive zapewnia najwyższą uniwersalność, 
ponieważ tworzą go deski pełne, a nie komorowe. 
Zaleta: deski Twinson umożliwiają łatwe i precyzyj-
ne cięcie tak jak w przypadku drewna, ale są bardziej 
odporne, mają dłuższą żywotność i są łatwiejsze w 
pielęgnacji.

Od prostego projektu liniowego po skomplikowane 
formy geometryczne, zaokrąglone krawędzie, obrze-
ża wokół grządek i basenów, ścieżki ogrodów oraz 
wszelkie inne nietypowe kształty, wszystko jest do-
kładnie spasowane i proste w wykonaniu. Aby uła-
twić montaż, zaprojektowano specjalny klips umożli-
wiający montaż desek do legarów konstrukcji nośnej 
bez konieczności zachowania kąta prostego.

A teraz to, co najlepsze: deski są dwustronne – 
jedna strona jest precyzyjnie ryflowana, druga 
ma szczotkowaną strukturę. Klient ma pełną do-
wolność wyboru i decyduje, jak będzie wyglądać 
powierzchnia jego tarasu.

Massive to najlepszy wybór, jeśli chcecie Pań-
stwo urządzić teren wokół basenu, ogródek re-
kreacyjny, teren własnego SPA, ścieżki ogrodowe 
lub stworzyć niezwykły taras i szukacie wytrzy-
małego produktu o długiej żywotności, nieskom-
plikowanego w pielęgnacji, który można ciąć tak 
łatwo i precyzyjnie jak drewno.
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Legarowanie co 45 cm

Elementy systemu Twinson Massive

Montaż 
za pomocą klipsów

1

Łącznik narożny 
legarów samonośnych

Profil aluminiowy do 
konstrukcji samonośnych 

80 x 50 mm

Profil aluminiowy  
do mocowania 

na równym podłożu 
16 x 50 mm

Profil aluminiowy do konstrukcji 
samonośnych lub mocowany do 

podłoża (punktowe podparcie 
co 60 cm) 50 x 50 mm

Profil aluminiowy do konstrukcji 
samonośnych lub mocowany do 

podłoża (punktowe podparcie 
co 50 cm) 30 x 50 mm

3

2

Deski można precyzyjnie docinać nie tylko 
pod kątem prostym, ale również po łukach.

Profil aluminiowy do
konstrukcji z punktowym podpar-
ciem co 50 cm, lub bazujących na

równym podłożu 30 x 40 mm
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P 9360

P 9522P 9524

P 9366

P 9363

P 9518

P 9556

P 9523

P 9495

P 9527 (SST A2) P 9515

  10  x  P 9527 (SST A2)
  40 x   P 9515

P 9364
P 9542

P 9477

  100  x  P 9364
  110 x   P 9542
 

P 9514
P 9515

P 9489
  10  x  P 9514
  10 x   P 9515

P 9469

9.
5

110 x P 9469

9440

9468
10 x 9468

P 2754

 
 

2753
->100 x 2754

2754
->1000 x 2754

P 9433
 • 100 x P 9433

P 9433 9326

Gumowa
podkładka

P 9530

40

30

9234

Deska Wykończenia

Akcesoria

Profil początkowy 
/ końcowy

Klips 
Do konstrukcji z legarów 9234, lub 
drewnianych

Klips 
Do systemowych profili  
aluminiowych 9522, 9523, 9524,9530 

Elementy konstrukcji
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Nr
produktu Rysunek Opis

Długość /
zaw. pakietu

Kolor Min. za-
mówienie

Liczba jednostek w 
kontenerze

Dostęp-
ność

Cena w PLN 
netto za jed-
nostkę 

Jednostka 
miary

9360 Deska tarasowa Massive, 
dwustronna, 20 x 140 mm

4 m / 1 szt. 
6 m / 1 szt.

502, 503, 504,
509, 510, 522 1 szt. 4 m - 64 szt. 

6 m - 45 szt. O 52,20 mb

9366

Profil aluminiowy start./
końc. do deski 9360
(stosować ze wszystkimi 
typami legarów), 
21 x 28 mm

3 m / 1 szt. – 1 szt. - O 10,40 mb

9363
Profil wykończeniowy 
aluminiowy „F“, 
40 x 57 mm

6 m / 1 szt.
12 - czarny
65 - aluminiowy
66 - brązowy

1 szt. 120 O 38,30 mb

9469 

Zestaw: łączniki do deski
9360 (stosować z 9522, 
9523, 9524, 9530) 
+wkręty

100 x łącznik + 
110 x wkręt – 1 zestaw – O 128,70 zestaw

9234 Profil montażowy
aluminiowy, 30 x 40 mm 6 m / 1 szt – 1 szt. - S 19,60 mb

9477

Zestaw: łączniki do deski 
9360 (stosować z 9234 
lub legarem drewnianym) 
+ wkręty 

100 x łącznik 
+ 110 x wkręt – 1 zestaw – O 194,20 zestaw

9440
Profil wentylacyjny Mas-
sive, stosować z 9360
20 x 68 mm

6 m / 2 szt.
12 - czarny, 
65 - aluminiowy, 
66 - brązowy

2 szt. - O 48,60 mb

System tarasowy Twinson Massive

Cennik obowiązuje od 30 września 2019
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System tarasowy Twinson Massive
Uniwersalne elementy uzupełniające do systemu Massive

Cennik obowiązuje od 30 września 2019

Nr 
produktu Rysunek Opis Długość /

zaw. pakietu Kolor
Min. za-
mówie-
nie

Liczba jed-
nostek w 
kontenerze

Dostęp-
ność

Cena w PLN 
netto za 
jednostkę 

Jednostka 
miary

9523 Profil montażowy, 
aluminiowy, 16 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. 240 S 21,80 mb

9530 Profil montażowy, 
aluminiowy, 30 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. S 23,70 mb

9522 Profil montażowy, 
aluminiowy, 50 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. 110 S 30,20 mb

9524 Profil montażowy, 
aluminiowy, 80 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. 65 S 58,50 mb

9495 Zestaw: narożniki ze 
stali A2 do 9524 + wkręty 

10 x narożnik 
+ 40 x wkręt – 1 

zestaw – S 158,50 zestaw

9468 Zestaw: kątownik ze stali 
A2 do 9522 + wkręty

10 x kątownik 
+ 40 x wkręt – 1 

zestaw – S 113,80 zestaw

9489 Zestaw: łączniki ze stali
A2 do 9524 + wkręty

10 x łączniki
+ 10 x wkręty – 1 

zestaw – O 54,20 zestaw

9556 Listwa maskująca,
78 x 10 mm

6 m / 2 szt.
502, 503, 504, 509, 510, 
522

2 szt. 106 S 22,10 mb

4,5 m / 2 szt. 2 szt. 106 S 22,10 mb

9518
Profil aluminiowy, 
wykończeniowy
„L“, 42 x 50 mm

4,5 m / 1 szt.
12 - czarny,
65 - aluminiowy,
66 - brązowy

1 szt. 154 O 24,60 mb

2753 Wkręt do 9556, 35 mm 100 x wkręt
+ 1 x bit – 100 szt. – S 0,80 szt.

2754 Wkręt do 9556, 35 mm 1000 x wkręt
+ 1 x bit - 1000 szt. – S 0,60 szt.

9430 Wspornik regulowany, 
zakres regulacji 35-55mm 5 szt. – 5 szt. – S 11,20 szt.

 9431 Wspornik regulowany,
 zakres regulacji 55-95mm 5 szt. – 5 szt. – S 13,80 szt.

9429
Przedłużenie do wspornika 
regulowanego wysokość 
40mm

25 szt. – 25 szt. – S 1,90 szt.

9326
Gumowa podkładka 
poziomująca 
90 x 90 x 8 mm

12 szt. 12 szt. – S 1,30 szt.

9545 Płyn do punktowego 
czyszczenia Clean 1 szt. – 1 szt. – S 46,70 szt.

9393
Uniwersalny płyn
do czyszczenia tarasów
Cleaner

1 L – 1 szt. – O 48,00 1 l

Ceny nie zawierają podatku VAT.
Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zmian w asortymencie. Dostępność produktu jest podana w tabeli 
(S = towar dostępny na magazynie; O = towar dostępny na zamówienie w terminie do 6 tyg.). 
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TWINSON MASSIVE PRO
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Powierzchnia z fakturą drewna
Massive Pro to nowe deski posiadające wszystkie zalety desek Massive, dodat-
kowo wyróżniają się wysoką odpornością na plamy chemiczne i organiczne oraz 
niepowtarzalną fakturą obrazującą słoje drewna. 

Design
+ Dwie powierzchnie wykończenia: drobne ryflowanie  

i faktura słojów drewna
+ Przeznaczone do wykonania tarasów o skomplikowanych 

kształtach w miejscach szczególnie narażonych na 
zabrudzenia organiczne i chemiczne

+ Możliwość wykonania aranżacji łukowych bez 
konieczności wykończenia krawędzi

+ Dostępne w czterech oryginalnych kolorach

Montaż
+ kompatybilna ze wszystkimi elementami   

systemu Massive

Jakość
+ Atest ognioodpornośći BROOF t1 dla tarasów dachowych
+ Jedyna deska z gwarancją odporności na plamy, dzięki 

polimerowej powłoce na całym obwodzie deski
+ Gwarancja stabilności koloru i odporności na plamy
+ Niewielka rozszerzalność materiału (do 2 mm/mb)
+ Wysoka klasa antypoślizgowości (R11 / R10)
+ Wytrzymałość na obciążenie do 1450 kg/m²
+ Wysoka odporność na zarysowania i uszkodzenia 

mechaniczne
+ Klasa ognioodporności Cfl s1

Tarasy z opatentowanego kompozytu drewna i wy-
sokiej jakości PVC Twinson są przyjazne dla środo-
wiska i stanowią łatwą w pielęgnacji alternatywę 
dla paneli drewnianych.  

Pomimo wysokiej wytrzymałości tarasy z PVC wy-
magają pewnej pielęgnacji. Aby ją ograniczyć do 
minimum, w systemie Massive Pro zastosowano 
dodatkową warstwę polimerową, która sprawia, że 
powierzchnia desek jest bardzo odporna na pla-
my, zarysowania, a tym samym nadzwyczaj łatwa w 
pielęgnacji. 

Czyszczenie jest niezwykle proste a rozszerzalność 
materiału bardzo niska. 

Jeśli nie chcecie Państwo rezygnować ze szlachet-
nego wyglądu drewna, powinniście wybrać deski 
tarasowe Massive Pro: są to deski z tłoczeniami 
wiernie naśladującymi naturalny wygląd drewna. 

Massive Pro to rozwiązanie dla osób szukających 
bardzo wytrzymałych i odpornych na plamy desek 
o wyglądzie szlachetnego drewna, idealnie nadają-
cych się zarówno do zadaszonych, jak i częściowo 
zadaszonych tarasów, balkonów, ogrodów zimo-
wych. Są to deski gwarantujące nie tylko utrzyma-
nie koloru i brak zabrudzeń przez wiele lat, ale także 
dające pełną satysfakcję w zakresie wyglądu 
i bezproblemowego użytkowania.
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Elementy systemu Twinson Massive Pro

Legarowanie co 45 cm

Montaż 
za pomocą klipsów

1

Łącznik narożny 
legarów samonośnych

3

2

Profil aluminiowy do 
konstrukcji samonośnych 

80 x 50 mm

Profil aluminiowy  
do mocowania 

na równym podłożu 
16 x 50 mm

Profil aluminiowy do konstrukcji 
samonośnych lub mocowany do 

podłoża (punktowe podparcie 
co 60 cm) 50 x 50 mm

Profil aluminiowy do konstrukcji 
samonośnych lub mocowany do 

podłoża (punktowe podparcie 
co 50 cm) 30 x 50 mm

Profil aluminiowy do
konstrukcji z punktowym podpar-
ciem co 50 cm, lub bazujących na

równym podłożu 30 x 40 mm
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8,
2

8,
23,

6

9369

P 9522

P 9530

P 9524

P 9363

P 9518

P 9556

P 9523

P 9495

P 9527 (SST A2) P 9515

  10  x  P 9527 (SST A2)
  40 x   P 9515

P 9514
P 9515

P 9489
  10  x  P 9514
  10 x   P 9515

9440

9468
10 x 9468

P 2754

 
2753
->100 x 2754

2754
->1000 x 2754

P 9433
 • 100 x P 9433

P 9433 9326

Gumowa
podkładka

P 9366

P 9364
P 9542

P 9477

  100  x  P 9364
  110 x   P 9542

P 9469

9.
5

110 x P 9469

40

30

9234

Deska Wykończenia

Akcesoria

Profil początkowy 
/ końcowy

Elementy konstrukcji

Klips 
Do konstrukcji z legarów 9234, lub 
drewnianych

Klips 
Do systemowych profili aluminiowych 
9522, 9523, 9524, 9530
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Nr
produktu Rysunek Opis

Długość /
zaw. pakietu

Kolor Min. za-
mówienie

Liczba jednostek w 
kontenerze

Dostęp-
ność

Cena w PLN 
netto za jed-
nostkę 

Jednostka 
miary

9369
Deska tarasowa  
Massive Pro
dwustronna, 20 x 140 mm

4 m / 1 szt.
6 m / 1 szt.

286, 288,  
271, 270 1 szt. 4 m - 64 szt.  

6 m - 45 szt. O 55,80 mb

9366

Profil aluminiowy start./
końc. do deski 9369
stosować ze wszystkimi 
typami legarów, 
21 x 28 mm

3 m / 1 szt. – 1 szt. - O 10,40 mb

9363
Profil wykończeniowy 
aluminiowy „F“, 
40 x 57 mm

6 m / 1 szt.
12 - czarny
65 - aluminiowy
66 - brązowy

1 szt. 120 O 38,30 mb

9469 

Zestaw: łączniki do deski
9369 (stosować z 9522, 
9530, 9523, 9524) + 
wkręty 

100 x łącznik + 
110 x wkręt – 1 zestaw – O 128,70 zestaw

9234 Profil montażowy
aluminiowy, 30 x 40 mm 6 m / 1 szt – 1 szt. - S 19,60 mb

9477

Zestaw: łączniki do deski 
9369 (stosować z 9234 
lub legarem drewnianym) 
+ wkręty + bit

100 x łącznik 
+ 110 x wkręt – 1 zestaw – O 194,20 zestaw

9440
Profil wentylacyjny  
Massive, stosować z 9369
20 x 68 mm

6 m / 2 szt..
12 - czarny, 
65 - aluminiowy, 
66 - brązowy

2 szt. - O 48,60 mb

System tarasowy Twinson Massive Pro

Cennik obowiązuje od 30 września 2019
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System tarasowy Twinson Massive Pro
Elementy uzupełniające do systemu Massive Pro

Cennik obowiązuje od 30 września 2019

Nr 
produktu Rysunek Opis Długość /

zaw. pakietu Kolor
Min. za-
mówie-
nie

Liczba jed-
nostek w 
kontenerze

Dostęp-
ność

Cena w PLN 
netto za 
jednostkę 

Jednostka 
miary

9523 Profil montażowy, 
aluminiowy, 16 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. 240 S 21,80 mb

9530 Profil montażowy, 
aluminiowy, 30 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. S 23,70 mb

9522 Profil montażowy, 
aluminiowy, 50 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. 110 S 30,20 mb

9524 Profil montażowy, 
aluminiowy, 80 x 50 mm 6 m / 1 szt. – 1 szt. 65 S 58,50 mb

9495 Zestaw: narożniki ze 
stali A2 do 9524 + wkręty 

10 x narożnik 
+ 40 x wkręt – 1 

zestaw – S 158,50 zestaw

9468 Zestaw: kątownik ze stali 
A2 do 9522 + wkręty

10 x kątownik 
+ 40 x wkręt – 1 

zestaw – S 113,80 zestaw

9489 Zestaw: łączniki ze stali
A2 do 9524 + wkręty

10 x łączniki
+ 10 x wkręty – 1 

zestaw – O 54,20 zestaw

9556 Listwa maskująca,
78 x 10 mm

6 m / 2 szt.
502, 503, 504, 509, 510, 
522

2 szt. 106 S 22,10 mb

4,5 m / 2 szt. 2 szt. 106 S 22,10 mb

9518
Profil aluminiowy, 
wykończeniowy
„L“, 42 x 50 mm

4,5 m / 1 szt.
12 - czarny,
65 - aluminiowy,
66 - brązowy

1 szt. 154 O 24,60 mb

2753 Wkręt do 9556, 35 mm 100 x wkręt
+ 1 x bit – 100 szt. – S 0,80 szt.

2754 Wkręt do 9556, 35 mm 1000 x wkręt
+ 1 x bit - 1000 szt. – S 0,60 szt.

9430 Wspornik regulowany, 
zakres regulacji 35-55mm 5 szt. – 5 szt. – S 11,20 szt.

 9431 Wspornik regulowany,
 zakres regulacji 55-95mm 5 szt. – 5 szt. – S 13,80 szt.

9429
Przedłużenie do wspornika 
regulowanego wysokość 
40mm

25 szt. – 25 szt. – S 1,90 szt.

9326
Gumowa podkładka 
poziomująca 
90 x 90 x 8 mm

12 szt. 12 szt. – S 1,30 szt.

9545 Płyn do punktowego 
czyszczenia Clean 1 szt. – 1 szt. – S 46,70 szt.

9393
Uniwersalny płyn
do czyszczenia tarasów
Cleaner

1 L – 1 szt. – O 48,00 1 l

Ceny nie zawierają podatku VAT.
Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zmian w asortymencie. Dostępność produktu jest podana w tabeli 
(S = towar dostępny na magazynie; O = towar dostępny na zamówienie w terminie do 6 tyg.). 
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Szybki i prosty montaż
Systemy tarasowe Twinson zostały opracowane z myślą o sprawnej i estetycznej               
instalacji.  Po wykonaniu projektu należy przygotować odpowiednią konstrukcję, zgod-
nie z wymaganiami montażowymi, a następnie za pomocą niewidocznych na zewnątrz 
klipsów zamontować przycięte deski.

TWINSON: MONTAŻ

Dostępne nieodpłatne oprogramowanie po-
zwala na samodzielne przygotowanie projek-
tu tarasu oraz kalkulacji materiałowej.

Profesjonalne oprogramowanie

Z naszym oprogramowaniem zaprojektowanie tarasu zajmuje 
zaledwie kilka minut. Pozwala na tworzenie rysunków, wy-
miarowanie i tworzenie ofert. Oprogramowanie dobiera wła-
ściwe elementy podkonstrukcji, optymalizuje wykorzystanie 
materiałów i pomaga stworzyć listę potrzebnych do budowy 
tarasu elementów oraz wskazuje taki sposób ich docięcia, 
który zminimalizuje odpad.

Instrukcja montażu

Film obrazujący technikę montażu dostępny jest na stronie 
www.tarasy-twinson.pl  

Prawidłowo wykonana konstrukcja i właściwe zamocowanie 
desek tarasowych gwarantuje bezproblemowe użytkowanie 
na wiele lat. 



25

do systemu Terrace do systemu Terrace

do systemu Massive i Massive Pro

Regulowane 
wsporniki

rama

Skrócona instrukcja montażu systemów tarasowych
1. Wybierz system, który chcesz zastosować

3. Wybierz rodzaj konstrukcji

2. Określ rodzaj podłoża

A) Podłoże stałe

A) Konstrukcja stała

A) Konstrukcja stała

B) Podłoże wymagające konstrukcji pływającej

B) Konstrukcja pływająca 

B) Konstrukcja pływająca  

4. Montaż desek za pomocą klipsów

5. Wybierz rodzaj wykończenia

P 9486 P 9483 / 9484P 9483 / 9484

P 9477 P 9469 P 9469

P 9486

P 9556  
listwa wykoń-
czeniowa 
Twinson

P 9482
zaślepka

F: P 9543/9363 
L: P 9518
srebrny 
anodowany

F: P 9543/9363 
L: P 9518
czarny 
anodowany

F: P 9543/9363 
L: P 9518
brązowy 
anodowany

Aluminiowe listwy wykończeniowe (kształt F lub L). 

P 9468
P 9431

P 9430

P 9429

żwir fundamenty 
betonowe

dach

istniejące podłoże tarasowe np. kostka nowe podłoże betonowe nowe podłoże

Drewno
 twarde

P 9522P 9530P 9523P 9234

x = 500 mm
x = 450 mm
dla 9360 i 9369 

9555 = Terrace 9369 = Massive Pro

x
x

9360 = Massive

P 9477

P 9522

P 9524

do systemu Massive i Massive Pro
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TWINSON FENCING
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Trwały i spójny 
z otoczeniem system ogrodzeń
System ogrodzeń Twinson wykorzystujący deski tarasowe to propozycja dla 
wszystkich, którzy cenią sobie spójną aranżację przestrzeni wokół domu oraz 
swoją prywatność. Solidna, a przy tym bardzo łatwa w montażu konstrukcja nie 
wymaga konserwacji ani malowania.

Design
+ Deski z systemu tarasowego Terrace do zastosowania 

jako elementy przegród
+ Dwa warianty wysokości ogrodzenia (1,15 m lub 1,84 m)
+ Dostępny w 6 naturalnych kolorach desek stanowiących 

wypełnienie
+ Aluminiowe profile konstrukcyjne dostępne w kolorze 

srebrnym lub czarnym

Montaż
+ Bardzo łatwy i szybki montaż
+ Estetyczne wykończenia dzięki  

odpowiednim profilom wykończeniowym
+ Prosty system łączenia przęseł
+ Możliwość płynnego regulowania kąta  

przęseł od 90 do 180 stopni

Jakość
+ Profile wykończeniowe z materiałów najwyższej jakości 

odpornych na szkodliwe warunki atmosferyczne
+ Wytrzymałość na silne obciążenie wiatrem 
+ Certyfikat PEFC
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Kit P 9282

1 x 

2 x 

21 x  

1 x 

2 x 

1 x 

4 x 

6 x 

1 x 

Start - End
 / Cornerpost

1 x 

Kit P 9274

2 x 

21 x  

1 x 

2 x 

1 x 

4 x 

6 x 

1 x 

Connection post

2019 mm

System ogrodzeniowy Twinson Fencing 
do montażu na podłożu betonowym

Cennik obowiązuje od 30 września 2019

Nr 
produktu Opis Długość / zawartość pakietu Kolor Minimalne. za-

mówienie

Liczba jed-
nostek w 
kontenerze

Dostępność
Cena w PLN 
netto za 
jednostkę 

Jednostka 
miary

9282
Zestaw ogrodzeniowy
początkowy, końcowy, narożny 
1150 x 2000 mm

- 12 - czarny, 
65 - srebrny 1 zestaw – O 615,70 zestaw

9274 Zestaw ogrodzeniowy 
pośredni 1150 x 2000 mm - 12 - czarny

65 - srebrny 1 zestaw - O 548,70 zestaw

9555 Deska tarasowa Terrace 
28 x 140 mm

6 m / 1 szt.
4 m / 1 szt.

502, 503, 504, 509, 510, 
522 1 szt. 92 S 35,00 mb

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zmian w asortymencie. 
Dostępność produktu jest podana w tabeli (S = towar dostępny na magazynie; O = towar dostępny na 
zamówienie w terminie do 6 tyg.). 

Zestaw: P 9282 + P 9274: do montażu na podłożu betonowym

Dla desek P 9555 (Terrace):  
maksymalna wysokość osłony 1,15 m (z wykorzystaniem 8 desek)

w
ys

ok
oś

ć 
1,

15
 m
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m
ax

. 1
,8

4 
m

2019 mm

Kit P 9275

1 x 

2 x 

36 x  

1 x 

3 x 

4 x 

1 x 

Kit P 9283

1 x 

2 x 

36 X  

1 x 

3 x 

4 x 

Start - End
 / Cornerpost

1 x 

Connection post

System ogrodzeniowy Twinson Fencing 
do montażu na stopach betonowych

Cennik obowiązuje od 30 września 2019

Nr 
produktu Opis Długość / zawartość pakietu Kolor Minimalne. za-

mówienie

Liczba jed-
nostek w 
kontenerze

Dostępność
Cena w PLN 
netto za 
jednostkę 

Jednostka 
miary

9283
Zestaw ogrodzeniowy 
początkowy, końcowy, narożny
1850 x 2000 mm

- 12 - czarny, 
65 - srebrny 1 zestaw – O 826,10 zestaw

9275 Zestaw ogrodzeniowy 
pośredni 1850 x 2000 mm - 12 - czarny

65 - srebrny 1 zestaw - O 683,50 zestaw

9555 Deska tarasowa Terrace 
28 x 140 mm 6 m / 1 szt. 502, 503, 504, 509, 510, 

522 1 szt. 92 S 35,00 mb

 

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zmian w asortymencie. 
Dostępność produktu jest podana w tabeli (S = towar dostępny na magazynie; O = towar dostępny na 
zamówienie w terminie do 6 tyg.). 

Zestaw: P 9283 + P 9275 do montażu na stopach betonowych

Dla desek P 9555 (Terrace):  
maksymalna wysokość osłony 1,84 m (z wykorzystaniem 13 desek)
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TWINSON WALL PREMIUM
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Nowoczesne elewacje
Twinson Wall Premium to system elewacyjny wyróżniający się ponadczasowym                       
designem, estetyką wykończeń, ale także trwałością gwarantowaną na wiele lat. 
Twinson Wall Premium to również kompleksowe rozwiązania montażowe, dzięki 
specjalistycznym profilom wykończeniowym (uwzględniającym konieczną wenty-
lację) i opatentowanym łącznikom, które gwarantują szybki i prawidłowy montaż. 

Design
+ Niewidoczne połączenie na wpust i pióro 
+ Estetyczne detale wykończeniowe
+ Dostępny w 3 naturalnych kolorach desek 

Montaż
+ Bardzo łatwy i szybki montaż
+ Estetyczne wykończenia dzięki odpowiednim profilom 

wykończeniowym
+ Systemowe łączniki montażowe 
+ Profile wykończeniowe z wentylacją 
+ Możliwość zintegrowania z systemem  

dociepleń 
+ Możliwość montażu na ścianach  

i podbitkach 
+ Łatwy montaż w pionie i poziomie

Jakość
+ Profile wykończeniowe z materiałów najwyższej jakości 

odpornych na szkodliwe warunki atmosferyczne
+ Doskonała odporność na działanie warunków 

atmosferycznych, dzięki zastosowaniu kompozytu drewna
+ System wielokomorowych desek zapewnia bardzo dobrą 

stabilność wymiarową
+ Certyfikat PEFC
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Elementy systemu Twinson Wall Premium

Profil 
wykończeniowy 
z wentylacją

Systemowe 
łączniki 
montażowe

Profil 
startowy 
z wentylacją
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Elementy systemu Twinson Wall Premium

2754
->1000 x 2754

2753
->100 x 2754
-> 1 x 9516

Deska Profile Elementy konstrukcji
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Nr 
produktu Rysunek Opis

Długość/
zaw. 
pakietu

Kolor
Min. za-
mówie-
nie

Liczba jed-
nostek w 
kontenerze

Dostępność Cena w PLN netto 
za jednostkę 

Jednostka 
miary

9576 Deska elewacyjna Wall,
13,5 x 166,5 mm 6 m / 2 szt. 502, 504, 

510 2 szt. 50 szt. S 29,80 mb

9562
Profil bazowy 
- wykończeniowy, 40 x 19 
mm,  aluminiowy

3 m / 1 szt. 12 - czarny
66 - brązowy 1 szt. 320 szt. S 14,90 mb

9568 Profil wykończeniowy 
do 9562, 40 x 20 mm 3 m / 2 szt. 502, 504, 

510 2 szt. 100 szt. S 10,70 mb

2761
Profil startowy 
(opcja dla 9567), 
30 x 7,7 mm, aluminiowy

3 m / 1 szt. – 1 szt. 2436 szt. S 4,80 mb

9564
Profil bazowy 
- narożnik zewnętrzny,
52 x 52 mm, aluminiowy

3 m / 1 szt. – 1 szt. 150 szt. S 13,50 mb

9571 Profil wykończeniowy 
do 9564, 50 x 50 mm 3 m / 1 szt. 502, 504, 

510 1 szt. 150 szt. S 15,20 mb

9565 Narożnik zewnętrzny,
50 x 32 mm, aluminiowy 3 m / 1 szt. 12 - czarny

66 - brązowy 1 szt. 132 szt. S 20,30 mb

9566
Uniwersalny narożnik we-
wnętrzny lub zewnętrzny,
50 x 50 mm, aluminiowy

3 m / 1 szt. 12 - czarny
66 - brązowy 1 szt. 112 szt. O 26,50 mb

9572
Profil końcowy lub boczny, 
do 9576 (opcja do 9569),
50 x 17 mm, aluminiowy 

3 m / 1 szt. 12 - czarny
66 - brązowy 1 szt. 252 szt. S 17,50 mb

9471 Uszczelka piankowa 
do 9576 2,5 m / 2 szt. 12 czarny 2 szt. – S 0,60 szt.

9567 Profil startowy z wentylacją,
57 x 75 mm, aluminiowy 3 m / 1 szt.

12 - czarny
1 szt. 75 szt. S 46,90 mb

66 - brązowy

9569 Profil końcowy z wentylacją,
23 x 80 mm, aluminiowy 3 m / 1 szt. 12 - czarny

66 - brązowy 1 szt. 154 szt. S 36,70 mb

9570
Profil wykończeniowy 
do okien, 56 x 54 mm, alu-
miniowy

3 m / 1 szt.
12 - czarny

1 szt.
112 szt.

S 48,70 mb
66 - brązowy 96 szt.

9488
Zestaw: łączniki
 montażowe do 9576
+ wkręty 

200 x łącz-
nik + 210 x 
wkręt
+ 1 x bit

12 - czarny 1 
zestaw – S 231,70 zestaw

9499 Zestaw: łączniki dylatacji 
do 9576 + wkręty

20 x łącz-
nik + 21 x 
wkręt

12 - czarny 1 
zestaw – O 126,80 zestaw

9487 Zestaw: blokady do 9576 
+ wkręty 

40 x bloka-
da + 90 x 
wkręt
+ 1 x bit

12 - czarny 1 
zestaw – S 85,00 zestaw

System elewacyjny Twinson Wall Premium
Cennik obowiązuje od 30 września 2019
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Nr 
produktu Rysunek Opis

Długość / 
zaw. pa-
kietu

Kolor
Min. za-
mówie-
nie

Liczba jed-
nostek w 
kontenerze

Dostępność
Cena w PLN 
netto za 
jednostkę 

Jednostka 
miary

9596
Listwa elewacyjna do ażuro-
wej zabudowy,
78 x 10 mm

3 m / 4 szt. 502, 504, 510 4 szt. 106 szt. O 23,50 mb

9598 Listwa montażowa do P9596 3 m / 1 szt. 12 - czarny 1 szt. – O 34,70 mb

9593 Wkręt do P9598 210 szt. 12 - czarny 210 szt. – O 0,80 szt.

2753 Wkręt do P9596, 35 mm 100 x wkręt
+ 1 x bit – 100 szt. – O 0,80 szt.

2754 Wkręt do P9596, 35 mm
1000 x 
wkręt
+ 1 x bit

- 1000 
szt. - S 0,60 szt.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zmian w asortymencie. Dostępność produktu jest podana w tabeli (S = towar dostępny na magazynie; 
O = towar dostępny na zamówienie w terminie do 6 tyg.). W przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem dystrybutorów należy doliczyć czas potrzebny 
na realizację dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw. Dotyczy zamówień w typowych ilościach. Przy większych zamówieniach, termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

Z uwagi na specyfikę druku przedstawione kolory mogą różnić 
się od oryginalnych. Twinson jest produktem półnaturalnym, jego 
składnikiem jest drewno, dlatego jego kolor i długość podlega 
zmianom pod wpływem warunków zewnętrznych, a po pewnym 
czasie stabilizuje się.

Ze względu na zawartość w nich włókien drewna poszczególne de-
ski, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą 
nieznacznie różnić się od siebie kolorystycznie. Aby uzyskać natu-
ralny efekt deski powinny być wymieszane przed zamontowaniem.

Na elewacjach częściowo zadaszonych, gdy następuje nierówno-
mierne namakanie desek, mogą pojawić się na nich plamy wodne. 
Należy je zmywać miękką gąbką, spłukując obficie wodą. Plamy 
wodne nie wpływają negatywnie na właściwości desek i nie stano-
wią ich wady.

System Twinson Open Cladding
Cennik obowiązuje od 30 września 2019

Kolorystyka systemu elewacyjnego Twinson Wall Premium

502 - grafitowy 510 - stalowy 504 - korzenny brąz
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WYBRANE REALIZACJE



37



INTERIOR AND OUTDOOR DESIGN
ENJOY LIFETIME SOLUTIONS

MEMBER OF THE DECEUNINCK GROUP 38

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INOUTIC / DECEUNINCK SP. Z O.O.

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Ogólne Warunki Sprzedaży Inoutic / Deceuninck sp. z o.o. (OWS) znaj-

dują zastosowanie do wszelkich składanych ofert i umów zawiera-
nych przez Inoutic / Deceuninck sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie (gmina 
Swarzędz), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085617 (INOUTIC) z na-
bywcami towarów będącymi przedsiębiorcami (KUPUJĄCYMI) nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania lub siedziby Kupujących oraz miej-
sca dostawy sprzedawanych przez Inoutic towarów (TOWARÓW), 
chyba, że inaczej uzgodniono w formie pisemnej.

2. Inoutic nie jest związany żadnymi innymi regulaminami lub ogól-
nymi warunkami sprzedaży, stosowanymi ewentualnie przez 
Kupujących, chyba, że stosowanie takich warunków zostanie 
wprost potwierdzone przez Inoutic w formie pisemnej.

§ 2 . OFERTY
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje ogłaszane lub do-

starczane przez Inoutic, dotyczące Towarów, nie stanowią oferty, 
ale powinny być traktowane jak zaproszenie do zawarcia umowy 
(składania ofert) w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Nie sta-
nowią one również żadnego zobowiązania co do cen, ilości, termi-
nów dostaw oraz wykonania, które są zawsze podawane w przybli-
żeniu. Mogą być w każdym czasie zmieniane bez wcześniejszego 
zawiadomienia. Zamówienie składane przez Kupującego jest trak-
towane jako oferta. 

2. Wszystkie zamówienia składane przez Kupującego, włączając w to 
te otrzymane i zaakceptowane przez przedstawicieli lub agentów 
Inoutic, będą wiązać Inoutic tylko po ich zaakceptowaniu w formie 
potwierdzenia zamówienia.

3. O ile określone koszty, których poziom ma wpływ na ceny wskazane 
w potwierdzonym zamówieniu ulegną zwiększeniu z przyczyn nie-
zależnych od Inoutic, Inoutic jest w każdym czasie uprawniony do 
stosownego podwyższenia cen zamówionych Towarów na podsta-
wie pisemnego oświadczenia złożonego Kupującemu. 

§ 3 . TOWARY
Towary oferowane przez Inoutic dzielą się na dwie kategorie:

1. TOWARY STANDARDOWE – dostępne w Inoutic w terminie nie prze-
kraczającym 7 dni roboczych;

2. TOWARY „NA ZAMÓWIENIE” – produkowane na indywidualne za-
mówienia Kupujących, których czas dostawy ustalany jest przez 
Inoutic za każdym razem indywidualnie.

Ze względu na przeznaczenie Towary dzielą się na profile (okien i 
drzwi) i materiały budowlane.

§ 4.  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 
1. Zamówienia towarów powinny być składane przez Kupujących za 

pomocą udostępnionej im przez Inoutic platformy internetowej 
Inoutic on-line (www.inoutic-online.com) lub poczty elektronicznej.

2. Zamówienia winny określać:

 2.1. dane Kupującego (w tym numery NIP, REGON, KRS a w stosunku  
do osób prowadzących działalność gospodarczą numery 
PESEL), w tym adres jego poczty elektronicznej,

 2.2. rodzaj zamówionego (nr katalogowy) towaru i jego ilość,

 2.3. miejsce dostawy towaru (adres),

 2.4. dane odbiorcy towaru,

 2.5. upoważnienie do odbioru towaru przez osoby trzecie, w tym 
przewoźnika,

 2.6. inne informacje istotne dla należytego wykonania umowy przez 
Inoutic.

3. Zamówienie Towarów standardowych zostaje przyjęte do realiza-
cji (strony zawierają umowę ich sprzedaży), jeżeli Inoutic potwier-
dzi je Kupującemu przy użyciu środka komunikacji określonego w 
ust. 1 w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. 
W przypadku Towarów „na zamówienie” termin ten wynosi do 7 dni 
roboczych.

4. Brak odpowiedzi na zamówienie w terminach określonych w ust. 
3 nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży; jej zawarcie w każdym 
przypadku wymaga potwierdzenia przez Inoutic przyjęcia zamó-
wienia do realizacji.

5. W razie przyjęcia zamówienia przez Inoutic z zastrzeżeniem co do 
warunków sprzedaży lub dostawy, do zawarcia umowy sprzeda-
ży dochodzi pod warunkiem zaakceptowania przez Kupującego 
zmian zaproponowanych przez Inoutic przed upływem terminu za-
kreślonego przez Inoutic w warunkowym przyjęciu zamówienia do 
realizacji.

6. Inoutic może odmówić realizacji złożonego przez Kupującego za-
mówienia w szczególności: 

 6.1. jeżeli Kupujący zalega z zapłatą wymagalnych należności  
Inoutic z jakiegokolwiek tytułu, a w szczególności za wcześniej 
sprzedane Towary;

 6.2. jeżeli łączna kwota należności Inoutic za sprzedane 
Kupującemu Towary (w tym wierzytelności jeszcze nie wymagal-
nych) przekracza wysokość ustalonego przez Inoutic limitu kredytu 
kupieckiego;

 6.3. jeżeli, mimo nieprzekroczenia limitu kredytu kupieckiego, 
otrzymanie zapłaty za Towary od Kupującego w ocenie Inoutic 
jest wątpliwe ze względu na sytuację fi nansową/stan majątkowy 
Kupującego, w szczególności gdyby dalszej sprzedaży sprzeciwił 
się ubezpieczyciel Inoutic;

 6.4. gdy wielkość zamówienia, w szczególności po poinformowaniu 
Kupującego o zmianie cen, znacząco przekracza średnią wielkość 
składanych dotychczas przez Kupującego zamówień.

7. W przypadku gdy po przyjęciu przez Inoutic zamówienia, a przed 
realizacją dostawy Towarów lub jej części weszła w życie zmiana 
cenników Inoutic zgodnie z zapisami zawartymi w § „Rozliczanie 
transakcji” Umowy o współpracę handlową, Inoutic ma prawo w 
terminie 7 dni od dnia wejścia w życie danej zmiany cen, zwró-
cić się do Kupującego o akceptację zmiany cen za zamówio-
ne przed wejściem w życie zmiany cen, a niedostarczone jeszcze 
Kupującemu Towary, zgodnie z nowymi cenami. Jeżeli Kupujący za-
akceptuje zmianę cen lub nie złoży żadnego oświadczenia w tej 
kwestii w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, Inoutic bę-
dzie uprawniony do żądania wyższej ceny sprzedaży wynikającej 
ze zmienionego cennika. Jeżeli Kupujący odmówi zaakceptowania 
zmienionych cen, Inoutic będzie uprawniony do odstąpienia (w ca-
łości lub w części) od zawartej umowy sprzedaży Towarów w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania od Kupującego oświadczenia o ta-
kiej odmowie.

8. Kupujący są uprawnieni do zmiany zamówienia bądź jego anulowa-
nia w części lub w całości wyłącznie przed otrzymaniem od Inoutic 
potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji; późniejsza zmia-
na złożonego zamówienia względnie jego anulowanie nie jest moż-
liwa bez pisemnej zgody Inoutic.

§ 5 . REALIZACJA DOSTAW
1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wszystkie umowy sprzedaży pod-

legają zasadom Incoterms 2010 a dostawa Towarów następu-
je „DAP miejsce przeznaczenia”, z zastrzeżeniem, że Inoutic może 
obciążyć Kupującego kosztami transportu za dostawę o warto-
ści mniejszej od minimalnej wartości dostawy ustalonej odrębnie 
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przez Inoutic określonymi na platformie internetowej Inoutic on-li-
ne. Celem uniknięcia wątpliwości, ryzyko przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili dostar-
czenia Towarów na miejsce przeznaczenia oraz udostępnienia ich 
Kupującemu do rozładunku.

2. W razie nieodebrania przez Kupującego Towarów standardowych i 
„na zamówienie” od Inoutic w ciągu 14 dni od daty wskazanej na 
potwierdzeniu zamówienia jako data dostawy lub odmowy przyję-
cia przez Kupującego Towarów standardowych i „na zamówienie” 
dostarczonych Kupującemu do miejsca wskazanego w potwierdze-
niu zamówienia, Inoutic może odstąpić od umowy sprzedaży w ter-
minie 30 dni liczonych od ostatniego dnia 14-dniowego terminu lub 
od dnia dostarczenia i odmowy odbioru Towarów. W takim przypad-
ku Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia Inoutic kary umownej 
w wysokości 100% ceny netto tych Towarów oraz pokrycia kosztów 
transportu Towarów do miejsca przeznaczenia oraz z powrotem do 
siedziby Inoutic. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia 
przez Inoutic odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę 
kary umownej.

3. Odstąpienie od umowy w przypadku wskazanym w ustępie 2 po-
wyżej powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zostać 
przesłane do Kupującego listem poleconym. 

4. Jeżeli dokonanie przez Kupującego zapłaty za Towar jest wątpliwe 
ze względu na jego stan majątkowy/sytuację finansową (w szcze-
gólności, jeżeli Kupujący nie wykonuje swoich zobowiązań umow-
nych w uzgodnionych terminach), Inoutic może wstrzymać do-
stawę Towarów, dopóki Kupujący nie zaproponuje świadczenia 
wzajemnego lub nie dostarczy (dodatkowego) zabezpieczenia, co 
nie pozbawia Inoutic prawa żądania od Kupującego zapłaty odse-
tek i odszkodowania.

§ 6 . KONTENERY
1. Towary będą dostarczane w zbiorczych opakowaniach zwrotnych (w 

kontenerach metalowych) lub na drewnianych paletach zabezpie-
czających przed uszkodzeniem Towarów w czasie transportu.

2. Wartość palet jest objęta ceną za Towary. W przypadku, gdy Towary 
dostarczane są w kontenerach metalowych, w dowodach wydania 
Towarów Inoutic każdorazowo wskazuje ilość kontenerów, w któ-
rych dostarczono Towar oraz zamieszcza klauzulę z informacją, że 
kontenery stanowią własność Inoutic i podlegają zwrotowi.

3. W przypadku zwrócenia kontenera uszkodzonego w stopniu prze-
kraczającym jego normalne eksploatacyjne zużycie Inoutic może 
dokonać oceny rozmiarów i wyceny uszkodzeń jak również sporzą-
dzić stosowny protokół w obecności osoby zwracającej kontener 
(kierowcy) w dniu zwrócenia kontenera. Następnie Inoutic może na 
tej podstawie przyjąć kontener i obciążyć Kupującego kwotą odpo-
wiadającą umniejszeniu wartości kontenera.

4. W przypadku braku zwrotu kontenerów metalowych Inoutic może 
dokonywać obciążenia Kupującego opłatą logistyczną ustala-
ną przez Inoutic za posiadaną przez Kupującego liczbę kontene-
rów metalowych będących w tzw. „nadmiarze”. Wysokość tej opła-
ty określona jest każdorazowo na platformie internetowej Inoutic 
on-line.

§ 7.   ZAPŁATA NALEŻNOŚCI INOUTIC
1. Wystawione przez siebie faktury lub noty księgowe Inoutic przesyła 

Kupującemu w formie papierowej albo w formie elektronicznej na 
adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w Umowie 
o współpracę handlową lub w formie odrębnego porozumienia.

2. Jeżeli nie zostało inaczej uzgodnione w formie pisemnej, wszelkie 
faktury Inoutic powinny być zapłacone w terminie trzydziestu (30) 
dni od daty wystawienia faktury.

3. Jeżeli z płatnością związane są jakiekolwiek podatki, cła lub jakie-
kolwiek inne ciężary, obciążają one Kupującego.

4. Faktury VAT wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, w tym z przepisami o podatku od towarów i usług z 
uwzględnieniem stawek podatkowych właściwych dla sprzedawa-
nego Towaru.

5. Należności Inoutic są uznawane za zapłacone z momentem wpły-
wu kwoty należności na rachunek bankowy Inoutic.

6. Jeżeli należności Inoutic nie zostaną zapłacone w terminie, 
Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia Inoutic ustawowych od-
setek za każdy dzień opóźnienia zapłaty bez konieczności uprzed-
niego powiadamiania.

§ 8.  PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzania zgodności, ilości i jako-

ści Towarów przed ich odbiorem. Zgodność, ilość i jakość Towarów 
jest oceniana zgodnie ze stanem Towarów w momencie dostawy.

2. Jeżeli w momencie dostawy Towarów Kupujący lub osoba działają-
ca na jego zlecenie stwierdzi wadliwość, uszkodzenie lub niezgod-
ność ilości wydawanego mu towaru z jego ilością deklarowaną w 
dokumentach przewozowych i Wz, jest zobowiązany do:

a. zgłoszenia tego przewoźnikowi i zażądania sporządzenia przez nie-
go protokołu szkodowego, oraz

b. natychmiastowego złożenia Inoutic reklamacji, nie później jednak 
niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru od przewoźnika, w sposób 
wskazany w ust. 4 poniżej

 pod rygorem utraty swoich ewentualnych roszczeń wobec Inoutic 
i obowiązku naprawienia szkody, gdyby taka została poniesiona 
przez Inoutic wskutek zaniechania Kupującego.

3. Reklamacje dotyczące ukrytych wad, uszkodzeń lub braków towa-
ru, których Kupujący nie mógł stwierdzić przy odbiorze towaru od 
Inoutic lub od przewoźnika, winny być, pod rygorem utraty roszczeń 
wobec Inoutic, zgłaszane przez Kupującego nie później niż w cią-
gu 7 dni od wykrycia w/w reklamowanych wad, uszkodzeń lub bra-
ków towaru, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia 
dostawy. Niniejszy przepis nie uchybia uprawnieniom Kupującego 
przysługującym mu na mocy dokumentu gwarancyjnego, w przy-
padku wystawienia przez Inoutic takiego dokumentu na rzecz 
Kupującego. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący jest zobo-
wiązany zapewnić Inoutic możliwość zbadania Towarów.

4. Reklamacje winny być zgłaszane za pośrednictwem platformy 
Inoutic on-line, ewentualnie pocztą elektroniczną z wykorzysta-
niem formularza reklamacyjnego na adres reklamacje@inoutic.
com. Do reklamacji Kupujący zobowiązany jest dołączyć:

a. kopię protokołu szkodowego sporządzonego przez przewoźnika 
(ust. 2) lub protokołu sporządzonego przez Kupującego (ust. 3), któ-
ry winien określać stan towaru w chwili stwierdzenia uszkodzenia, 
wady lub braku oraz przyczyny jego uszkodzenia lub braku bądź 
opis wady, a także uzasadnienie niemożności ich wykrycia w mo-
mencie dostawy;

b. zdjęcia/fotografie potwierdzające zgłaszany przez Kupującego 
stan rzeczy;

c. inne dowody mogące uzasadnić złożoną reklamację.

5. Niezależnie od złożenia reklamacji w sposób określony w ust. 4 
Kupujący jest zobowiązany do wysłania Inoutic oryginałów wszyst-
kich dokumentów dołączonych do reklamacji przed upływem ter-
minów określonych w ust. 2 i 3 powyżej pod rygorem utraty swoich 
roszczeń wobec Inoutic. 

6. Reklamacje dotyczące zarówno widocznych jak i ukrytych wad to-
warów lub ich uszkodzeń nie będą uznawane, a Kupujący utraci 
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swoje ewentualne roszczenia wobec Inoutic, jeżeli przed rozpozna-
niem reklamacji przez Inoutic Kupujący samodzielnie (bez zgody 
Inoutic) podejmie próbę naprawy reklamowanego towaru.

7. W razie złożenia należycie udokumentowanej reklamacji przed 
upływem terminów określonych w ust. 2 i ust. 3, Inoutic jest zo-
bowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6, do ustosunkowania się do niej 
w terminie 30 dni, przy czym obowiązek ten uważa się za zacho-
wany, jeżeli przed upływem powyższego terminu Inoutic poinfor-
muje Kupującego o konieczności poddania reklamowanego towa-
ru badaniom laboratoryjnym lub przeprowadzenia wizji lokalnej u 
Kupującego (odbiorcy towaru).

8.  W przypadku reklamacji składanych przez klientów Kupującego 
ewentualne uznanie przez Kupującego ich reklamacji nie ma żad-
nego znaczenia dla ustalenia zasadności reklamacji Kupującego 
złożonej Inoutic do czasu ostatecznego jej rozpatrzenia przez 
Inoutic.

9. W razie uznania przez Inoutic za zasadną reklamacji dotyczącej ja-
kości (wad) lub uszkodzenia towaru, Inoutic może według swoje-
go wyboru:

a. wymienić wadliwy Towar na niewadliwy lub usunąć wady na swój 
koszt i pokryć wydatki poniesione przez Kupującego w związku z 
reklamacją,

b. obniżyć cenę Towaru w takim stosunku, w jakim wartość towarów 
wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnie-
niem istniejących wad.

10.  Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapła-
cenia Inoutic jej należności wynikających z wystawionych faktur w 
terminie w nich wskazanych i na uzgodnionych przez Strony wa-
runkach, a ponadto nie upoważnia Kupującego do odmowy odbioru 
towarów nieobjętych złożoną reklamacją.

11.  Inoutic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, za-
równo rzeczywiste jak i utratę korzyści, będące następstwem wa-
dliwości lub niezgodności Towarów z umową. Wyłączenie odpowie-
dzialności nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie przez Inoutic.

§ 9.  GWARANCJA JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 Inoutic udziela Kupującemu na poniższych warunkach gwarancji 

jakości materiałów budowlanych:

1. Inoutic zapewnia należytą jakość Towarów - materiałów budowla-
nych przez okres 24 miesięcy od daty dostawy.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powsta-
łe z przyczyn tkwiących w sprzedanych Towarach - materiałach 
budowlanych.

3. Jeżeli nie uzgodniono pisemnie inaczej, Inoutic nie gwarantuje, że 
Towary - materiały budowlane spełniają wymagania dla szczegól-
nych potrzeb lub procesów Kupującego.

4. Jeżeli Towary – materiały budowalne:

  - zostały zmodyfikowane lub były serwisowane przez podmioty 
inne niż Inoutic, lub

 - zostały uszkodzone lub użyte do celów niezgodnych z przezna-
czeniem, lub

 - są uszkodzone na skutek instalacji, czynności lub konserwacji 
niezgodnych z instrukcjami Inoutic, lub

 - są uszkodzone na skutek niewłaściwego przechowywania, mani-
pulacji lub nienormalnego użytkowania przez Kupującego lub prze-
kształcenia materiału na skutek warunków klimatycznych;

 Inoutic może odmówić naprawienia takich wad (uszkodzeń) i 
nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za 
niezgodność.

5. Inoutic zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, 
jeżeli wady ujawnią się przed upływem terminu określonego w 
ustępie 1, a gdyby usunięcie wad okazało się niemożliwe, do do-
starczenia towaru wolnego od wad. 

6. Inoutic zobowiązuje się przystąpić do wykonania obowiązków wy-
nikających z niniejszej gwarancji w terminie 30 dni od zgłoszenia 
mu ujawnionej wady.

7. Decyzja, co do usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad 
należy wyłącznie do Inoutic.

8. W razie podjęcia decyzji o dostarczeniu Kupującemu zamiast towa-
ru wadliwego towaru wolnego od wad, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili dostarczenia mu przez Inoutic towaru wolnego od 
wad.

9. W razie podjęcia decyzji o usunięciu wady: 

 a. do Inoutic należy decyzja czy towar winien zostać dostarczony w 
celu usunięcia wady na koszt Inoutic do wskazanego przez niego 
miejsca (zakładu Inoutic lub Centrum Dystrybucyjnego w Jasinie) 
bądź czy wada towaru zostanie usunięta w miejscu, w którym to-
war znajduje się w chwili ujawnienia wady;

 b. termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego 
wskutek wady towaru objętego gwarancją Kupujący nie mógł z nie-
go korzystać lub go używać.

10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia to-
waru od dnia jego wydania Inoutic do dnia jego odebrania przez 
Kupującego ponosi Inoutic.

11. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

 § 10 . SIŁA WYŻSZA
1. W przypadku, gdy Inoutic nie może wykonać swojego zobowiązania 

w całości lub w części z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczno-
ści pozostające poza jego kontrolą, Inoutic ma prawo, wedle swo-
jego wyboru, do odstąpienia od umowy w całości lub w części lub 
do zawieszenia wykonania umowy do czasu, gdy przestaną istnieć 
przesłanki siły wyższej i w żadnym z powyższych wypadków nie 
jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego jakiegokolwiek 
odszkodowania.

2. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia, które na mocy 
prawa lub zgodnie z powszechną opinią nie mogą być przypisa-
ne woli lub winie Inoutic, a w szczególności: wojnę, wojnę domo-
wą, rewolucje, mobilizację, przepadek mienia, embarga, konflikty 
gospodarcze, strajki, nieprzewidziane trudności komunikacyjne, 
opóźnienia dostaw, utrudnienia lub limity w dostawie energii elek-
trycznej, problemy operacyjne i wypadki w używaniu maszyn, re-
gulacje dotyczące importu lub exportu lub ograniczenia nałożo-
ne przez rząd, poważna zmiana kursu wymiany pieniądza, pogoda 
uniemożliwiająca pracę, pożary, powodzie i inne katastrofy natu-
ralne, nawet w przypadku, gdy okoliczności te dotyczą jedynie do-
stawców lub podwykonawców Inoutic.

§ 11 . ZNAKI TOWAROWE
 Na czas umów zawieranych przez Inoutic z Kupującymi Inoutic 

upoważnia ich do używania znaków towarowych wyłącznie w gra-
nicach określonych w podpisywanych umowach.

§ 12.  WŁAŚCIWE PRAWO. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Prawem umów zawieranych przez Inoutic jest prawo polskie.

2. Spory mogące wyniknąć z umów zawieranych przez Inoutic z 
Kupującymi są poddawane rozpoznaniu przez sądy właściwe miej-
scowo dla siedziby Inoutic.
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Strefy dostaw do Klientów

Zasady systemu dystrybucji Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.

› obszar Polski jest podzielony na 4 strefy dostaw; 

› realizacja złożonych zamówień (fizyczna dostawa towaru) odbywa się w określone dni tygodnia 
   dla poszczególnych stref;

› dla realizacji dostawy zgodnie z powyższym planem musi nastąpić zwolnienie finansowe zamówienia 
   przez Dział Kontroli Należności Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. najpóźniej do godz. 12.00, na dwa dni robocze 
   przed dniem fizycznej dostawy (np. dla dostawy w poniedziałek zamówienie musi zostać zwolnione finansowo 
   najpóźniej do godz. 12.00 w czwartek);

› zamówienia o wartości do 5000 zł netto objęte są opłatą transportową w wysokości 400 zł netto, 
   z dostawą w ciągu 14 dni;

› dostawy drobnych elementów są możliwe kurierem wyłącznie na zamówienie i koszt odbiorcy 
   (nie docinamy produktów na wymiar). 

Dni dostaw do Klientów dla poszczególnych stref

Dzień / strefa  I II III IV

Poniedziałek X

Wtorek X

Środa

Czwartek X

Piątek X

OBSZAR 1

OBSZAR 2

OBSZAR 4

OBSZAR 3

OBSZARY DOSTAW DO KLIENTÓW

INOUTIC/DECEUNINCK
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 + Twinson jest materiałem bardzo bezpiecznym nawet dla dzieci.  
Uzyskał certyfikat zgodności z normą dla zabawek (EN 71-3).

 + Certyfikat PEFC: do produkcji desek Twinson wykorzystuje się  
drewno pochodzące wyłącznie z lasów zarządzanych w sposób 
zrównoważony.

 + Certyfikat Jakości Niemieckiego Instytutu Drewna VHI
 + Środowiskowa deklaracja produktu - Environmental Product 
Declaration, EPD) wydana przez Niemiecki Instytut Budownictwa i 
Środowiska (Deutschen Institut für Bauen und Umwelt e. V. (IBU).

Kontakt / Doradztwo handlowe i produktowe

01 / Region Północny
         Mariusz Spychała 
         Tel. + 48 609 620 015
         e-mail: mariusz.spychala@deceuninck.com 

02 / Region Południowy
         Sławomir Komorowski
         Tel. + 48 607 680 180
         e-mail: slawomir.komorowski@deceuninck.com

Centrum Obsługi Klientów
Przyjmowanie zamówień i obsługa sprzedażowa 
e-mail: polskacok@inoutic.com

Agnieszka Szalata-Bodus
Tel. +48 61/ 81 87 063
Tel. 691 570 139
e-mail: agnieszka.szalata@inoutic.com

Milena Szczepaniak
Tel. +48 61/ 81 87 044
Tel. +691 571 139
e-mail: milena.dudzik@inoutic.com

Anna Grygiel
Tel. +48 61/ 81 87 064
Tel. 609 860 166
anna.grygiel@inoutic.com

Dystrybucja i inwestycje

Reklamacje
Joanna Stankiewicz
Tel. +48 61/ 81 87 030
Tel. +48 607 231 965
reklamacje@inoutic.com

01

02
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NASZ PARTNER HANDLOWY

Inoutic / Deceuninck należy do Grupy Deceuninck, światowego lidera w wytwarzaniu profili PVC do produkcji stolarki 
otworowej oraz systemów tarasowych, elewacyjnych i ogrodzeniowych w technologii Twinson. Grupa Deceuninck działa 
w 91 krajach na całym świecie i od 80 lat tworzy nowe technologie gwarantujące coraz bardziej komfortowe i funkcjonal-
ne rozwiązania w budownictwie i architekturze.
Szerokie portfolio produktów dedykowanych różnym rozwiązaniom estetycznym, konstrukcyjnym czy energooszczędnym 
jest efektem wielu lat doświadczeń oraz intensywnych badań nad innowacjami. Misja firmy pozostaje niezmienna od lat 
– jest nią jak najbardziej efektywne zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez dostarczanie produktów o najwyższej jako-
ści, wyjątkowej estetyce, wyróżniających się komfortem i bezpieczeństwem użytkowania. 
Inoutic / Deceuninck istnieje w Polsce od 1993 roku. Najwyższa jakość produktów została wielokrotnie doceniona po-
przez uzyskanie wielu prestiżowych nagród, wyróżnień i certyfikatów, m.in. Złotego Medalu MTP, Medalu Europejskiego, 
Gazeli  Biznesu, TopBuilder, Złotego Filaru Budownictwa oraz tytułu Eko Jakość Roku i Budowlana Firma Roku.

Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.   Jasin / ul. Poznańska 34 62-020 Swarzędz / Polska
Tel.: + 48 61 81 87 000 / Fax: + 48 61 81 87 001 / inoutic.polska@inoutic.com, www.tarasy-twinson.pl

www.tarasy-twinson.pl


