Na co bys neměl zapomenout:

Výpočet spotřeby tapet

Materiál:

Odřezání přečnívajících prken
Při montáži terasových prken je často jednodušší nechat je na koncích přečnívat.
Přečnívající konce se po skončení montáže jednoduše najednou odříznou pomocí ruční kotoučové pily. Řezná hrana se
začistí brusným papírem (zlomení hrany).
Jako obložení spodní nosné konstrukce se
po celé délce mohou namontovat terasová
prkna. Šroubuje se shora nebo ze strany
do spodní nosné konstrukce. To záleží na
směru pokládky spodní nosné konstrukce.

Umístění obložení
I po montáži obkládacích prken by měla
být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Díky dostatečné cirkulaci vzduchu se
životnost dřevěné terasy celkově zvýší.

Nářadí:

	Materiál na ochranu proti
mrazu 0-32
Dlažební kamení
Univerzální vliesová tkanina
Betonové desky
Lepicí čtverečky
Spodní nosná konstrukce
Hřebíkové hmoždinky
Distanční držák
Terasové desky
Terasové šrouby
Uzavírací nátěr pro čelní dřevo

Skládací metr / měřicí pásmo
Šňůrové hřebíky / železné tyčky
Zednická šňůra
Zednický úhelník
Malé kladívko / kladivo
Krepová lepicí páska
Nivelační lať / stahovací prkno
Rýč / lopata / kolečko
Vibrační deska / přístroj k pronájmu
Ochrana proti hluku
T-profily
Příklepová vrtačka
Aku šroubovák
	Zkracovací pila / stolní
kotoučová pila
Ruční kotoučová pila
Šroubové svěrky
Plochý štětec
Brusný špalek / brusný papír

Stavba
dřevěné terasy

návod

Tip
Použij uzavírací nátěr pro čelní dřevo.
Terasová prkna jsou neustále vystavena povětrnostním vlivům. Právě oblasti čelního dřeva (řezné hrany)
nabízejí vlhkosti nekryté působiště. Ochranný nátěr
na těchto místech zvyšuje životnost dřeva.

Úroveň obtížnosti pro stavbu terasy ze dřeva
nízká

vysoká

HORNBACH
projektové návody
S našimi projekty porosteš.
Ty máš pracovní odhodlání,
my odbornost na
www.hornbach.cz/videonavody

Existují rozmanité možnosti, jak do zahrady zajímavě začlenit dřevěnou terasu.
Začlenění truhlíku s rostlinami představuje

oblíbenou variantu. Výstavba schodů nabízí
právě u vysokých teras přímý přístup do
zahrady.

www.hornbach.cz
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Videonávody nyní
online na
hornbach.cz/videonavody

Návod
Jak postavit dřevěnou terasu >

Mnoho dalších projektových tipů
a návodů najdeš na www.hornbach.cz
20.03
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1. Příprava

Správné místo
Zednický úhelník
ti pomůže vytvořit
pravý úhel.

Na stavbu nové dřevěné terasy se nejlépe
hodí slunná a polostinná místa. Vyhni se
místům, která jsou v bezprostřední blízkosti stromů. Zde se může vytvářet vlhkost

1) Terasové desky
6) Univerzální vliesová
2) Distanční držák
tkanina
3) Spodní nosná konstrukce 7) Dlažební kamení
4) Podložní hranoly
8) Materiál na ochranu proti
5) Betonová deska
mrazu
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a obložení terasy tak může kvůli tvořícím se
řasám klouzat. V okolí stromů stoupá také
nebezpečí hniloby a plísní.

6
7

Všechny druhy dřeva obdržíš v našich prodejnách v běžných délkách! Široký výběr
pro terasu jakékoliv velikosti. Do stálého sortimentu nepatří všechny druhy dřeva.

impregnační soli,
pryskyřice
nevytékají žádné
látky
pryskyřice, v prvních
měsících působení
počasí je možné
určité vyplavování

dobrá
dobrá
(doporučuje se)
ano (doporučuje se
použít olej)

možné
načervenalé/
hnědé v prvních
měsících
Výstup látek
obsažených
ve dřevě

načervenalé/
hnědé
v prvních
měsících

mírně hnědé
v prvních
měsících

žádný

může vytékat
pryskyřice

může vytékat
pryskyřice

možné je
počáteční
vyplavování
tmavých
pigmentů

dobrá
dobrá
střední
střední
střední
Vhodnost pro
nátěr

Zpracování

dobrá (doporučuje
se)

dobrá
(doporučuje se)

nutné předvrtat

středně tvrdé

nutné předvrtat
je nutné
bezpodmínečně
předvrtat
doporučuje se
předvrtat
doporučuje se
předvrtat
doporučuje se
předvrtat
je nutné
předvrtat
je nutné
bezpodmínečně
předvrtat
je nutné
bezpodmínečně
předvrtat

je nutné
bezpodmínečně
předvrtat

středně vysoký
neobsahuje

velmi tvrdé
měkké
tvrdé
středně
tvrdé až tvrdé

střední
neobsahuje
střední až vysoký

středně tvrdé

středně vysoký
nízký

tvrdé
velmi tvrdé
velmi tvrdé

neobsahuje
neobsahuje

Odolnost/tvrdost

Sukovitost
Deformace

Obsah pryskyřice

velmi tvrdé

nízká
střední
nízká
velmi nízká

neobsahuje

zelená

zdravě zarostlé suky
střední
bez suků
nízká
jemné až hrubé suky
nízká
nízká
velmi nízká

cca 550 kg
cca 1200 kg

tmavě hnědá
světle hnědá

cca 400 kg
cca 670 kg

tmavě hnědá

cca 820 kg
žlutohnědá
až červenohnědá
jemné až hrubé suky
vysoká
cca 580 kg
žlutočervená, časem
červenohnědá
zdravě zarostlé suky
střední
hnědá

830 – 870 kg
cca 830 kg

žlutohnědá

900–1000 kg
výrazná hnědá
až červenohnědá
nízká
nízká až střední
cca 1000 kg
světle až
středně hnědá
nízká
střední
Barva

- vysoce odolná
- není nutná
dodatečná
povrchová úprava
- vysoká tvarová
a rozměrová
stálost
- ušlechtilý,
rovnoměrně tmavý
barevný odstín
- rychle dorůstající
materiál
- dřevo z trvale
udržitelných
evropských
porostů
- nižší smrskávání
a bobtnání
- výrazně nižší
absorpce vody
- vysoká
tvarová
a rozměrová
stálost
- ušlechtilý,
rovnoměrně tmavý
barevný
odstín
- vlákna s jemnými
letokruhy
- příjemně se
zpracovává
- dobré statické
vlastnosti
- má větší hustotu
než evropský
modřín
- odolnost proti
vodě a opotřebení
- možné tónovat do
různých odstínů
- perfektní
povrch
- dlouhá
životnost
- velice
dolné proti
povětrnostním
vlivům
- trvanlivé
dřevo
- ideální dřevo
pro zahradu
- vysoce odolné
proti napadení
houbami

Borovice

Evropa
Asie
Evropa
Evropa

*WPC (materiál ze dřeva a polymeru) = kombinace dřevěných vláken a ekologického,
termoplastického pojiva, na objednání jsou k dostání různé barvy.

HORNBACH nezodpovídá za nesprávné zpracování nebo nesprávnou montáž/instalaci.
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Hmotnost/m3

Jak na to: 1.) Distanční držák rozpul
a podlož pod vnější okraj. 2.) Přilož první prkno, nasaď distanční držák a prkno přišroubuj. 3.) Přilož další prkna.
U podélných spojů také dodržuj dilatační
rozestup.

Výhody

Vyvrtej dva otvory na pomoc při vrtání.
Prkna namontuj s 1cm odstupem ode zdi
(vsuň mezi ně čtvereček). Po umístění
navrtej vrtací šablonou otvory a našroubuj
terasovými šrouby na spodní nosnou konstrukci. K upevnění můžeš použít také neviditelné klipsy.

- opticky
jedinečně
působící
příčný růst
- rovnoměrně
probíhající
vlákna

vrtákem na dřevo a vrtákem na kámen udělej do betonové desky otvor na hmoždinku.
Hřebíkovou hmoždinku pak do poloviny
zatluč a poté našroubuj. Při sešroubování
terasových prken se hodí vrtací šablona, tu
si můžeš vyrobit sám. Zohledni přitom šířku
prken (a) a spodní nosné konstrukce (b).

- trvanlivé
dřevo
- ideální dřevo
pro zahradu
- vysoce odolné
proti napadení
houbami

Spodní nosné konstrukce na každé styčné
ploše podlož hranolem. Na místech spojů si
zajisti distanční odstup pomocí čtverečku.
Podle typu pokládkového vzorce desky přiklepni na doraz. Na těchto místech spodní
nosné konstrukce zdvojnásob. Pro sešroubování spodní nosnou konstrukci provrtej

3.

Západní Afrika

2.

Mukulungu

Distanční držák
pro konstruktivní
ochranu dřeva

Indonésie
Malajsie

b

Bangkirai

a

Tropická tvrdá dřeva

1.

Garapa

Bukit

Dodržení odstupů

Druh dřeva

2. Montážní práce

Jak na to: 1.) Napni šňůry na výšku
hotového vrchního okraje terasy a srovnej
pomocí vodováhy. 2.) Pro každý metr
šířky terasy si pod šňůrou udělej značku
lepicí páskou (1 m = 2 cm při 2% sklonu).
3.) Šňůru připevni do výšky lepicí pásky.

Sibiřský modřín

jednotlivé pruhy látky a polož je tak, aby se
vždy o 10 cm překrývaly. K položení spodní
nosné konstrukce se pokládají betonové
desky. Rozestupy mezi středy desek jsou
podle síly spodní nosné konstrukce / prken
40–50 cm. Stejných rozestupů mezi deskami můžeš docílit pomocí dřevěného prkénka, které použiješ jako šablonu.

Modřín

hovací lišty. Meziprostor mezi jednotlivými
stahovacími lištami naplň dlažebním kamením a plochu stáhni stahovacím prknem
nebo vodovážnou latí. Poté vyplň štěrkem
další oddíl a stáhni jej jako předtím. Šňůry
můžeš odstranit. Celá plocha se pokryje
univerzální vliesovou tkaninou, která bude
sloužit jako ochrana proti plevelu. Rozlož

Hlavní kontinenty/
země původu

K přesnému vyrovnání výšky kamenného
štěrku se položí stahovací lišty a zarovnají se na požadovanou výšku. Nejlepší je,
když se ze štěrku vysype nejprve hráz a do
štěrku se otiskne vždy jeden T-profil. Nyní
na základě šňůry (šňůry mají požadovaný
spád) můžeš rovnoměrně rozprostřít sta-

Jehličnaté dřevo ošetřené

Jasan

Termodřevo / bambus

Distanční šablona

střední Evropa

Tepelně upravený
bambus

Nastavení sklonu

Malajsie

žebního kamení. Ta je potřeba k tomu, aby
se betonová deska dala přesně vyrovnat.

Jižní Amerika

Plochu postav tak rovnou, jak jen to bude
možné. Na ni později přijde 4cm vrstva dla-

Termo borovice

Bude potřeba spád o sklonu 2 %, který vede
směrem od domu. To zohledni již při výkopu. Plochu zhutni vibrační deskou. Poté
do 20 cm naplň materiál s ochranou proti
mrazu, rovnoměrně jej rozděl a zhutni.

východní Evropa /
severní Evropa

Vytyč plochu terasy pomocí zednické šňůry
nebo značkovacího spreje. Na šířku i délku
připočítej vždy po 20 cm. Plochu vykopej tak
hlubokou, aby celá stavba s horní okrajem
prken měla pod terasovými dveřmi potřebnou výšku.

Terasová prkna - přehled druhů dřev

8

Tlakově
impregnované
dřevo

2% sklon

** KD = umělé schnutí
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