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Návod na 

MONTÁŽ
Montáž terasy musí byť vykonaná podľa 

pokynov výrobcu. V nižšie uvedenom návode 

sú uvedené všeobecné pravidlá pre montáž 

terasy z drevených dosiek. Ak máte akékoľvek 

otázky alebo pripomienky, obráťte sa, prosím, 

na obchodného zástupcu spoločnosti DLH. 

Montáž  by  mal  vykonať  odborník.



29

Drevo nie je homogénnym materiálom a každá doska má 

individuálne vlastnosti, ktoré závisia od podmienok, v akých 

strom rástol. Dokonca aj v dreve, ktoré pochádza z toho istého 

zdroja, sa môžu vyskytovať rozdiely v jeho zrnitosti, štruktúre 

letokruhov a farbe. Pred montážou dosiek je nutné oboznámiť 

sa  s  technickým  opisom  daného  druhu  dreva.

Materiál je treba pred montážou skontrolovať. Akékoľvek 

poškodenie alebo nezrovnalosti nahláste predajcovi ešte pred 

montážou. Zahájenie montáže znamená, že akceptujete technický 

stav  a  vzhľad  materiálu

Pri navrhovaní terasy je nutné zohľadniť trochu materiálu navyše 

(cca.  10%)  na  rezanie,  zarovnanie  okrajov  terasy,  atď.

Dosky by mali byť skladované v ich originálnom balení, pod 

prístreškom, mimo priameho dosahu slnka, riadne stiahnuté, 

dobre a rovnomerne zaťažené. Dosky nemôžu voľne ležať kvôli 

tomu,  že  drevo  má  tendenciu  deformovať  sa  a  skrúcať  sa.

INFORMÁCIE O VÝROBKU

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad  pre  montáž  dosky  musí  byť  tvrdý  a  stabilný.

Podklad musí byť priepustný alebo musí mať aspoň minimálny sklon 

umožňujúci  odtok  vody.

Montáž na betónových alebo nenasiakavých povrchoch musí byť 

vykonaná tak, aby umožňovala odtok vody medzi nosnými trámami 

- nosné trámy preto treba dobre izolovať od podkladu pomocou 

podložiek  z  nenasiakavého  materiálu  (napr.  gumových).

Pri montáži na zemi treba najprv pripraviť zmes štrku alebo malých 

kameňov a nasypať ich na netkanú textíliu chrániacu pred 

nadmerným  rastom  rastlín.

Následne treba pod nosné trámy položiť betónové bloky o 

vzájomných  vzdialenostiach:
•       30-40 cm (vzdialenosť medzi nosnými trámami)
•       70-80 cm (v smere kladenia nosných trámov)

30-40 cm

70-80 cm
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ROZMER TERASOVEJ DOSKY
MAXIMÁLNY ROZOSTUP MEDZI OSAMI NOSNÝCH TRÁMOV 

(VZDIALENOSŤ MEDZI SKRUTKAMI)

19 mm x 90 mm do 35 cm

21/22 mm x 120 mm do 35 cm

21 mm x 145 mm do 35 cm

24/25 mm x 140/145 mm do 40 cm

KLADENIE NOSNÝCH TRÁMOV

Terasové dosky musia byť namontované na nosných trámoch s hustotou podobnou hustote materiálu, z ktorého sú vyrobené 

dosky,  najlepšie  v  rovnakej  prirodzenej  odolnosti.

V prípade dosiek z exotického dreva nie je možné použiť nosné trámy z tuzemského dreva, nakoľko pri zmenách teploty a 

vlhkosti  môže  dochádzať  k  vytrhávaniu  skrutiek.

Konštrukčné nosné trámy musia byť upevnené k podkladu tak, aby tvorili pevné základy (napr. pomocou kotiev pre rýchlu 

montáž).

Vzájomné  vzdialenosti  medzi  nosnými  trámami  závisia  od  rozmeru terasovej  dosky.

Ak terasa prilieha k stene alebo k inému pevnému prvku, nezabudnite nechať medzi terasou a stenou dilatačnú medzeru 

(minimálne  10  mm).

V miestach, kde sa na dĺžku spájajú dve dosky, sa musia nachádzať dva nosné trámy (koniec každej z dosiek musí byť pripevnený 

k  jednému  z  trámov).

MONTÁŽ NA SKRUTKY

MONTÁŽ NA SPONY iCLIP a VIVEIRO

Pri montáži zohľadnite prirodzený proces zosychania dreva počas horúcich letných dní a jeho napúčania v daždivom počasí – 

medzi doskami preto musí byť medzera minimálne 5-10 mm (závisí od druhu dreva, jeho pôvodu, vlhkosti a jeho rozmeru). 

Dosky treba ku každému nosnému trámu pripevniť pomocou 2 skrutiek s dĺžkou väčšou ako dvojnásobok hrúbky dosky. 

Odporúčame použiť skrutky len z nerezovej ocele určené na montáž drevených terás. Pred naskrutkovaním skrutky v doske 

predvŕtajte  diery  (vrták  4 mm  v  prípade  skrutky  s  priemerom  5  mm).

Skrutky  by  sa  mali  nachádzať  vo  vzdialenostiach:

•       15-20 mm  od okraja dosky

•       30-60 mm od čela dosky, aby sa zabránilo ohýbaniu sa koncov

Prvú dosku je nutné pripevniť k nosným trámom pomocou skrutiek alebo špeciálnymi štartovacími sponami z nerezovej ocele. 

Spony treba vložiť do vysústruženého boku dosky a následne priskrutkovať k nosnému trámu. Ďalšiu dosku prisúvame čo 

najviac k spone, tak aby sa nachádzala vo vysústruženom boku dosky. Dosky musia byť k sebe čo najviac prisunuté – na tento 

účel je možné použiť gumové kladivo, tesárske svorky alebo sťahujúce pásy. Týmto spôsobom treba pokračovať až kým 

nezakryjete celý povrch terasy. Priskrutkovaná spona sa musí nachádzať na každom mieste, kde sa spájajú dve dosky nad 

nosným trámom. Vzdialenosť medzi sponou a koncom dosky nemôže byť väčšia ako 5 cm. Pri spájaní dosiek na dĺžku treba každý 

koniec dosky pripevniť k nosnému trámu pomocou samostatnej spony. Poslednú dosku je nutné pripevniť skrutkami z nerezovej 

ocele. V prípade, že miesto použitia terasovej dosky je napríklad centrum mesta kde je riziko nedostatku relatívnej vlhkosti 

napríklad strecha business centra, chodníkov medzi budovami a pod. odporúčame pre dlhodobo dokonalý vzhľad terasy dosky 

podlepiť s nosným trámom.
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Napúšťanie olejom je najlepšie opakovať dvakrát do roka: na jar pred začiatkom sezóny a na jeseň, aby bolo drevo pred 

zimou správnym spôsobom chránené. Pri napúšťaní dreva olejmi odporúčame používať výrobky renomovaných výrobcov 

chemických prípravkov odporúčaných spoločnosťou DLH a prísne dodržiavať pokyny uvedené v návodoch k týmto 

prípravkom. Pred nanesením oleja odstráňte zvyšky predchádzajúcej vrstvy alebo nečistôt. Odporúčame použiť špeciálne 

čistiace prostriedky určené na čistenie dreva zničeného vplyvom pôsobenia poveternostných podmienok. Povrch dreva 
omusí byť pred nanesením oleja úplne suchý. Terasovú dosku nenapúšťajte olejom pri teplotách nižších ako + 15  ani pri vysokej 

relatívnej  vlhkosti  vzduchu.

Na povrchu dosiek sa v prípade kontaktu dreva s kovmi alebo stavebným prachom spojením s vodou môžu objaviť čierne 

(neodstrániteľné) škvrny. Pri práci, počas ktorej môžu vznikať kovové piliny, je preto veľmi dôležité starostlivo terasu chrániť 

(zakryť).  Terasu  je  následne  nutné  veľmi  dôkladne  vyčistiť.

ÚDRŽBA

Základom pravidelnej starostlivosti je odstraňovanie nečistôt (piesku, 

lístia, blata) kefkou alebo metlou. V prípade intenzívneho znečistenia 

je možné povrch dosiek umyť tvrdou kefou alebo tlakovou hadicou 

(v prípade ihličnatého dreva treba znížiť tlak). Nezabudnite dookola 

terasy zaistiť správnu ventiláciu vzduchu, v opačnom prípade môže 

dôjsť ku „korýtkovaniu“ dosky. Nedovoľte, aby sa dookola terasy 

a v medzerách medzi doskami hromadili nečistoty. Sneh v zimnom 

období odstraňujte priebežne kefou a nedovoľte, aby došlo 

k  vytvoreniu  ľadovej  vrstvy.

STAROSTLIVOSŤ

PRÍLIŠ MALÁ VZDIALENOSŤ MEDZI OKRAJOM 
TERASY A STENAMI

Odporúčaná dilatačná štrbina medzi doskami a stenami je 10 mm.

PRÍLIŠ MÁLO SKRUTIEK

NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI MONTÁŽI

PRÍLIŠ VEĽKÁ VZDIALENOSŤ 
MEDZI NOSNÝMI TRÁMAMI

Odporúčaná vzdialenosť medzi trámami 
je maximálne 40 cm.

PRÍLIŠ MALÁ VZDIALENOSŤ MEDZI 
NOSNÝMI TRÁMAMI

Odporúčaná vzdialenosť medzi trámami 
je minimálne. 6 mm.

PRÍLIŠ VEĽKÁ VZDIALENOSŤ MEDZI SKRUTKAMI 
A KONCOM DOSIEL

Skrutky sa musia nachádzať 3 - 6 cm od konca dosky.

Vplyvom poveternostných podmienok dochádza pri drevených 

terasových doskách k vzniku sivej patiny na povrchu dosky. Vtedy 

vzniká striebristá vrstva, ktorá v žiadnom prípade  neznižuje technické 

parametre dreva a nevplýva na proces biologického starnutia dreva 

resp. zníženia jeho životnosti. Aby ste zachovali prirodzenú 

farbu a zaistili dodatočnú ochranu dreva, používajte impregnačný 

olej  určený  na  vonkajšie  drevené  konštrukcie. 


