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Video návod - Ako postaviť drevenú terasu - HORNBACH.sk
Krok za krokom
1. krok
Príprava a montáž: Vyznačte plochu terasy pomocou
drevených kolíkov a napnutej murárskej šnúry. Teraz
skontrolujte, či na plochu umiestnite všetok svoj terasový
nábytok. Na vytýčenom teréne vykopte plochu a lopatou tak
hlboko, aby horná hrana dosahovala požadovanú výšku.

2. krok
Pre dosiahnutie potrebnej stability naneste na plochu vrstvu
štrku v hrúbke 15-20 cm a zhutnite ju. Potom na ňu položte
5 cm vrstvu piesku na kladenie, ktorý je potrebný pre presné
vyrovnanie betónových dosiek.

3. krok
Teraz rovnomerne rozložte betónové dosky. Vzdialenosť
medzi nimi by nemala byť príliš veľká (60 cm), aby sa
podkladové hranoly neprehýbali. Vonkajšie dosky umiestnite
priamo k okraju plochy.

4. krok
Betónové dosky vyrovnajte pozdĺž jednej strany vodorovne
pomocou vodováhy, sťahovacej laty a gumového kladiva.
Kolmo k tomuto smeru zaistite mierny spád (približne
15° alebo 2 %). Ak susedí terasa s domom, mal by spád
smerovať od domu.

5. krok
Na betónové dosky umiestnite nosné trámy šikmo k smeru
kladenia . Podlahové dosky sa zvyčajne kladú rovnobežne
s čelnou stranou domu. Styčné miesta môžete izolovať proti
vlhkosti pomocou neoprénovej fólie alebo strešnej lepenky.

6. krok
Potom pristúpte k upevneniu podlahových dosiek k domu.
Za týmto účelom zachovajte dilatačnú škáru veľkosti 5 mm
od domu. Pri pokládke terasových dosiek zaistite, aby sa
nosné trámy nezosunuli. Pre spojenie dosiek a následne
ľahšie priskrutkovanie použite popruhovú svorku.

Tu je miesto pre vaše poznámky
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7. krok
Podlahové dosky spojte s terasovými doskami vždy dvomi
nerezovými skrutkami na každej styčnej ploche. Medzi
jednotlivými terasovými doskami dodržte vzdialenosť 3 mm,
ktorú počas pokládky zaistíte pomocou vhodných drevených
doštičiek.

8. krok
Po priskrutkovaní už môžete po prvýkrát obdivovať svoju
novú terasu.

9. krok
Úprava okrajov: Ukážeme vám tri možnosti, ako upravíte
okraje vašej novej terasy. Betónové palisády dodajú vašej
terase vzhľadovo zaujímavé ohraničenie odolné voči
vplyvom počasia. Medzi palisádami a podkladovým doskami
terasy musí zostať dilatačná škára s veľkosťou 2 cm. Drevo
potom často ešte "pracuje" a túto vzdialenosť potrebuje, aby
sa mohlo roztiahnuť. Tento otvor je dôležitý aj pre odvetranie
konštrukcie!
10. krok
Ďalšie dobré a trvalé riešenie predstavujú betónové
obrubníky, či záhonové obruby vyrobené z betónu, ktoré
dodajú terase veľmi stabilný vzhľad a dlhú životnosť.
Obrubníky zasaďte podľa situácie priamo do zeme a z boku
ich utesnite.

Otázky k e-shopu: 02/999 929 92, Po-Pia 8:00 - 17:00

