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DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným postupem montáže 
terasy z dřevoplastových desek a nelze jej považovat za udělení profesionální montážní licence.

Bezpečnost

Zabýváte-li se jakoukoliv montážní činností, je nutné používat k provozu schválené nářadí. Používejte ochranné oděvy a prostředky jako jsou: rukavice, 
ochranné brýle,  pracovní oděv s dlouhými rukávy apod.
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Nejdříve si stanovte osovou vzdálenost mezi podkladními hranoly, tj. jak daleko budou hranoly od sebe. 
Pro dutý profil 23 x 145 mm se doporučuje osová vzdálenost mezi hranoly 350 mm.

Upevnění terasových prken

Starter s vrutem
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Zhotovení roštu

První prkno k uchycení používá tzv. Starter (viz OBRÁZEK 1), 
ostatní spoje mezi prkny jsou provedeny s pomocí kovových 
nebo plastových klipů.

Spojovací materiál
Instalace pomocí klipů, které se vsunují do boku prken, je rychlá a má za následek, že povrch prken zůstane neporušený.
Dříve než začnete s  používáním spojovacího materiálu (klipů) vyjasněte si, o jaký typ pokládky prken se ve Vašem případě jedná - viz strany 6 a 7.
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Skrytý spoj uchycení prken (Varianta A)

Plastový T-klip Zajišťovací klip TC-1
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Varianta A - použití plastového T-klipu :

1./ Položte spojovaná prkna na podkladní hranol bočními 
drážkami k sobě.

2./ Vsuňte nejdříve plastový T klip do drážky mezi prkny a potom 
vsuňte kovový zajišťovací klip TC-1 (OBRÁZKY 2 a 3)

3./ Zašroubujte se shora oba klipy k hranolu (OBRÁZEK 4).

4./ Opakujte krok 1-3 dokud nejsou všechna prkna upevněna.
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Skrytý spoj uchycení prken (Varianta B)

Zajišťovací klip UL-1
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Varianta B - použití kovového klipu

1./ Zasuňte zajišťovací klip UL-1 a kovový klip PC-06 do drážek 
pod úhlem 30-45 stupňů nad každým z podkladních hranolů 
(OBRÁZEK 5).

2./ Pak stlačte klipy dolů tak, aby byly připraveny k upevnění 
vruty (OBRÁZEK 6 a 7).

3./ Pak vrutem pod úhlem přibližně 45 stupňů pevně zafixujte 
klipy k hranolům.

4./ Když jsou klipy uchyceny, přiložte prkno pod úhlem 35-45 
stupňů a stlačte dolů do horizontální polohy (OBRÁZEK 8).

5./ Opakujte krok 1 - 4 dokud nejsou všechna prkna upevněna.
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Okrajová lišta

(kolmo ve směru pokládky prken)
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Jsou dvě varianty použití okrajové lišty:

Varianta A - instalace na konci délek 

1./ Zajistěte, změřte 3 mm od konce prken.

2./ Změřte, jak daleko od hranolu bude okrajová lišta, když 
bude zachována vzdálenost 3 mm od konce prken.

3./ Vyplňte mezeru mezi okrajem hranolu a okrajovou lištou 
např. dřevěnou lištou, špalíčky dřeva apod..

4./ Po vyplnění mezery mezi okrajovou lištou a hranolem - 
můžete instalovat okrajovou lištu (OBRÁZEK 9).

Varianta B - instalace podél směru prken
1./ Také při této variantě budete potřebovat dřevěnou lištu nebo 
špalíčky pro vyplnění mezery od okraje hranolu k okraji prken 
(OBRÁZEK 11)

2./ Předvrtejte otvory do okrajové lišty. Doporučují se  nepatrně 
větší otvory, které dovolí případnou změnu objemu lišty. 
(OBRÁZEK 12)

3./ Okrajová lišta je pak šroubována skrz dřevěnou lištu do 
hranolu.

POZNÁMKA : 
Nikdy okrajovou lištu nešroubujte přímo do terasového 
prkna (OBRÁZEK 10).

info@fasadyaterasy.cz   

www.fasadyaterasy.cz   

mailto:info@fasadyaterasy.cz
http://www.fasadyaterasy.cz/


Návod na instalaci terasy WPC Likewood 23  

Paralelní pokládka
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Jedno prkno:
A:  jestliže není zeď na obou stranách terasy, zajišťovací klip je 
uprostřed

B:  jestliže jedna strana terasy končí u zdi, zajišťovací klip je na konci 
u zdi

Dvě prkna:
Umístěte zajišťovací klip v místě, kde se prkna napojují.

Tři a více prken:
Použijte zajišťovací klipy ve středu prken a na okrajích prken, kde se 
potkávají se středovými prkny. Prkna ve středu by měla být max. 2 
metry dlouhá a na čelech by měla být spára alespoň 2 mm na každé 
straně.
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Pokládka tzv. na řemen

V místě napojení prken ve středu použijte pro uchycení Zajišťovací klipy.

Nezapomeňte u zdi ponechat mezeru 2 mm/1 metr délky prkna.

Pro zbylé uchycení použijte CEC klipy.
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Rozložení prken 2-1-2

Rozložení prken 3-2-3

Vnitřních okraje krajních prken a středy kratších prken 
uprostřed přichyťte dle vyobrazení k podkladnímu roštu 
pomocí vrutů pod úhlem 45 stupňů skrz drážku.

Prkna uprostřed by měla být co nejkratší (délka by 
neměla přesáhnout 2 metry). Na každé straně těchto 
prken nechte mezeru 2 mm.
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