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Návod - Jak postavit dřevěnou terasu - HORNBACH.cz
Krok po kroku
1. krok
Příprava a montáž:Vyznačte plochu terasy pomocí
dřevěných kolíků a napnuté zednické šňůry. Nyní
zkontrolujte, zda na plochu umístíte svůj veškerý terasový
nábytek. Na vytyčeném terénu vykopejte plochu rýčem a
lopatou tak hluboko, aby horní hrana terasových palubek
dosahovala požadované výšky.
2. krok
Pro dosažení potřebné stability naneste na plochu vrstvu
štěrku o tloušťce 15-20 cm a zhutněte ji. Poté na ni položte
5cm vrstvu kladečského písku, který je zapotřebí pro přesné
vyrovnání betonových desek.

3. krok
Nyní stejnoměrně rozložte betonové desky. Vzdálenost mezi
nimi by neměla být příliš velká (60 cm), aby se podkladní
hranoly neprohýbaly. Vnější desky umístěte přímo k okraji
plochy.

4. krok
Betonové desky vyrovnejte podél jedné strany vodorovně
pomocí vodováhy, stahovací latě a gumového kladiva.
Kolmo k tomuto směru zajistěte mírný spád (přibližně
15° nebo 2 %). Sousedí-li terasa s domem, měl by spád
směřovat od domu.

5. krok
Na betonové desky umístěte nosné trámy šikmo ke směru
pokládky podlahových prken. Podlahová prkna se obvykle
pokládají rovnoběžně s čelní stranou domu. Styčná místa
můžete izolovat proti vlhkosti pomocí neoprenové fólie nebo
střešní lepenky.

6. krok
Poté přistupte k upevnění podlahových prken k domu. Za
tímto účelem zachovejte dilatační spáru o velikosti 5 mm
od domu. Při pokládce terasových palubek zajistěte, aby se
nosné trámy nesesunuly. Pro spojení palubek a následně
snazší přišroubování použijte popruhovou svěrku.

Zde je místo pro vaše poznámky
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7. krok
Podlahová prkna spojte s palubkami vždy dvěma
nerezovými šrouby na každé styčné ploše. Mezi jednotlivými
terasovými palubkami dodržte vzdálenost 3 mm, kterou
během pokládky zajistíte pomocí vhodných dřevěných
destiček.

8. krok
Po přišroubování již můžete poprvé obdivovat svou novou
terasu.

9. krok
Úprava okrajůUkážeme vám tři možnosti, jak upravíte
okraje vaší nové terasy. Betonové palisády dodají vaší
terase vzhledově zajímavé ohraničení odolné vůči vlivům
počasí. Mezi palisádami a pokladovými prkny terasy
musí zůstat dilatační spára o velikosti 2 cm. Dřevo pak
často ještě „pracuje“ a tuto vzdálenost potřebuje, aby se
mohlo roztáhnout. Tento otvor je důležitý i pro odvětrání
konstrukce!
10. krok
Další dobré a trvalé řešení představují betonové či
záhonové obruby vyrobené z betonu, které dodají terase
velmi stabilní vzhled a dlouhou trvanlivost. Obrubníky
zasaďte podle situace přímo do země a z boku je utěsněte.
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