Twinwood é um produto cujo objectivo é apresentar-se como uma
verdadeira alternativa à utilização de madeira natural para decks e
pavimentos exteriores.
Tendo como base constitutiva uma mistura de fibras orgânicas com
policloreto de vinilo podemos dizer que o Twinwood, sendo 100% reciclável, produzido por
processos de extrusão “limpos” e não possuindo quaisquer extractos de madeira ou derivados na
sua composição, é uma opção efectivamente ecológica e “verde”.
Através de um acabamento especial, é-lhe fornecida a necessária protecção UV e, em particular,
é-lhe conferido um aspecto final objectivamente similar à madeira natural quer visual quer em
toque.
O objectivo fundamental por detrás do desenvolvimento deste produto foi, por um lado, encontrar
um produto cuja aparência fosse tão similar à madeira que pudesse ser facilmente confundido
com a mesma e, por outro, cuja comercialização se apresentasse vantajosa para o cliente final.
Como é sabido, para além dos inerentes aspectos ecológicos, um dos grandes inconvenientes
da utilização da madeira é a manutenção que esta exige. Independentemente do tipo de madeira
em questão é incontornável o facto desta impor um determinado nível de constante manutenção
(maior ou menor consoante o tipo de madeira utilizado). Caso esta manutenção não se verifique
ou não seja realizada atempadamente, a madeira natural tenderá a apresentar um aspecto
degradado após pouco tempo de utilização e/ou aplicação. Para além da manutenção temos,
ainda, outros factos que não beneficiam a opção pela madeira natural como, por exemplo, as
rachadelas, as farpas, as nódoas etc.
O Twinwood torna-se, assim, um substituto realmente interessante pois, não só se confunde
facilmente com a madeira natural, como não é exigente ao nível da manutenção, resiste à maior
parte das nódoas e jamais se deteriorará (qualquer que seja o ambiente a que está submetido).
Anti-derrapante e isento de rachadelas e de farpas é, também, completamente seguro inclusive
para crianças mais pequenas.
Podemos dizer que o Twinwood resulta num bom investimento sem quaisquer restrições a nível
visual, de instalação ou de integração em qualquer ambiente. Isto sem esquecer a vertente
ambiental cuja importância é, e deverá continuar a ser, cada vez mais valorizada
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