
Online Planner

w w w . m e g a w o o d . c o m

Bij de planning in acht te nemen principes
Voorbereiding en onderconstructie
•	 Aardvlak circulerend 500 mm groter dan terrasdek, met 4%  
 niveauverschil maken. 

•	 Draagkrachtig en vorstveilig grind- of ballastbed met 2%  
 niveauverschil leggen en met fijn split (oneffenheden  
 compenseren) aftrekken. 

•	 Holle ruimtes tussen de constructiebalken, betonrandstenen   
 resp. Fix Step voetstukken niet opvullen! 

•	 Aardcontact vermijden! (Uitzondering: artikel uit het  
 constructiehoutprogramma)! 

•	 Draagconstructiesysteem in overeenstemming met bouwplan  
 leggen! 

Opbouw terrasplanken
•	 Kleurverschillen bij de planken zijn welbewust en accentueren  
 de natuurlijke uitstraling van hout. 

•	 Om het effect te ondersteunen, planken mengen vooraleer  
 ze te leggen. 

•	 Legrichting (zie pijl in plankgroef of etiket) in acht nemen! 

•	 Maximaal 50 mm plankoverstek over de draagconstructie 
  niet overschrijden! 

•	 Met door de montage en productie veroorzaakte  
 afmetingstoleranties van lengte, breedte en dikte bij de  
 montage rekening houden en nakijken! 

•	 Wanneer de planken longitudinaal worden opengesneden  
 kunnen de planken scheeftrekken.

•	 Basis voor alle legvarianten is het megawood® bouwplan! Geen  
 garantie bij afwijkingen van het bouwplan of bij het gebruik van  
 niet-originele megawood® artikelen!   

•	 Volgens de principes van de constructieve houtbescherming de  
 terrasplanken in lengterichting met voldoende niveauverschil  
 leggen, opdat water steeds weg van het dek geleid wordt. Bij  
 naleving vermindert u aanslag van organischen substanties,  
 watervlekken en opgestuwd grondwater.   

•	 Voor toepassingen die een bouwvergunning vereisen, is een  
 statisch voldoende gedimensioneerde, dragende en tegen het  
 doorvallen beschermde onderbouw als beschermlaag voor  
 megawood® terrasplanken resp. draagconstructies/ 
 constructiebalken noodzakelijk.  

•	 Bij een opbouw op het dek met een open voeg wordt een  
 niveauverschil van min. 2% aanbevolen. Bij een opbouw met  
 een gesloten voeg is een niveauverschil van min. 2% absoluut  
 noodzakelijk. 

•	 Voldoende verluchting aan onderkant en achterzijde garanderen,  
 bijvoorbeeld met megawood® ventilatierooster. 

•	 Door middel van voldoende gedimensioneerde afwatering  
 opgestuwd water vermijden! 

•	 Ongedwongen uitzetting van het terrasdek garanderen (planken  
 minstens 20 mm afstand tot vaste bouwelementen)! 

•	 In principe dienen alle gaten zodanig voorgeboord te worden,  
 dat het te bevestigen gedeelte 2 mm groter en het blijvende  
 boorgat 0,5 mm kleiner dan de schroefdiameter is! 

•	 Alle afmetingen dienen aan de constructie gecontroleerd te  
 worden! 

•	 Bij bijzondere constructies, die van dit bouwplan of van de  
 online planner afwijken, is een afstemming met de fabrikant  
 noodzakelijk en moet een vrijgave verkregen worden zodat een  
 mogelijk garantierecht behouden blijft. 

•	 Bij gebruik van groeflijst of voegenprofiel P5 moet rekening  
 gehouden worden met de thermische eigenschappen van het  
 materiaal van het artikel in kwestie (installatietemperatuur)  
 (5°-25°C) 

•	 Bij de bouw van het terras moet rekening worden gehouden 
 met de windbelasting als hijslast in de constructie.
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Uw VAkhANdeLAAr

U moet uw terras bij intensieve zonnestraling, op hete zomerdagen, met 

een beschaduwing uitrusten. Vooral gevoelige kindervoetjes worden zo  

tegen te sterk opgewarmde oppervlakken beschermd en huidschade door 

te hoge UV-straling vermeden. Een bewuste omgang met bescherming 

tegen sterke zonnestraling garandeert een probleemloze blootvoets 

belevenis.

General information

grindvlak met 2 % niveauverschil  
(in de lengterichting van de plank) 

grindvlak met 2 % niveauverschil  
(in de lengterichting van de plank) 

grindvlak met 2 % niveauverschil  
(in de lengterichting van de plank) 

grindvlak met 2% niveauverschil  
(in de lengterichting van de plank) 

kOppeLsChOeN
90 x 90 mm | L: 360 cm 

CONstrUCtiebALkeN
40 x 60 mm | L: 360 cm 

sChrOeF Uk 40/60
7,5 x 92 mm, incl. bit TX 30  
en SDS boor (Ø 6,5 mm)

 

sChrOeF 90/90
7.5 x 132 mm, incl. bit TX 30  
en SDS boor (Ø 6,5 mm)

kOppeLsChOeN  
voor constructiebalken
28 x 76 mm 
L: 360 cm 

GrOeFLiJst (op rol)  
21 mm | L: 25/100 m voor  
gesloten voeg bij (CLASSIC,  
PREMIUM, PREMIUM PLUS)

hUisAANsLUitprOFieL 
21 mm | L: 400 cm 
zilver/brons/antraciet

GrOeFbrUG 55 x 8 x 10 mm,  
voor het bevestigen van de  
bevestigingsklem bij een  
constructiebalkvoeg

kOppeLsChOeN  
voor constructiebalken
28 x 76 mm, L: 360 cm 

rUbber pAd
60 x 100 mm 
Sterkte: 3/10 /20 mm

hOUse CONNeCtiON  
prOFiLe  
21 mm | L: 400 cm 
silver/bronze/anthracite

Fix step rANdpLAAt dUO
280 x 260 x71 mm

Fix step OpNAme rANd dUO
250 x 60 x 55 mm

Fix step stANdAArdpLAAt
270 x 180 x 71 mm

Fix step OpNAme stANdAArd
116 x 60 x 55 mm

mONtAGesChOeN
78 x 40 x 20 mm,  
incl. schroeven

CONstrUCtiebALkeN
40 x 60 mm | L: 360 cm 

beVestiGiNGssChrOeF 
m8 x 80 voor een gladde  
randplank, met moer en  
schijf

Fix step OpzeteLemeNt
79 x 58 x 83 mm 
 

Fix step COmFOrt-pAd  
voor het dempen van de tred

AFstANdstUk 
Montagehulp voor het  
instellen van de plankvoegen 
(ca. 5 mm/ca. 8 mm)

beVeiLiGiNGsbANd
L: 10 m op rol (zelfklevend)

beVestiGiNGssChrOeF 
m8 x 80 voor een gladde  
randplank, met moer en  
schijf

Opbouwvarianten Opbouwhoogten Artikeloverzicht Aanvullende producten

GrOeFbrUG  
55 x 8 x 10 mm, voor het bevestigen 
van de bevestigingsklem bij een 
constructiebalkvoeg

beVeiLiGiNGsbANd
L: 10 m op rol  
(zelfklevend)

beVestiGiNGssChrOeF m6 x 16  
voor pluimband,
met moer en schijf

sChrOeVeNset
4 x 35 mm

Fix step pLUimbANd
L: 10 m (op rol)

Fix step rUbber pAd  
300 x 300 mm,  
sterkte: 3/5/10 mm

beVestiGiNGskLem en
rANdkLem
incl. schroeven 
(4 x 35 mm), bit TX 20

GrOeFLiJst (op rol)  
21 mm | L: 25/100 m voor 
gesloten voeg bij (CLASSIC, 
PREMIUM, PREMIUM PLUS)

beVestiGiNGskLem en
beVestiGiNGskLem 
-rANd

zAmmer  
voor de bevestiging van 
sluithaken

zAmmer  
voor de bevestiging van 
sluithaken

CLip en rANdCLip
incl. schroeven 
(4 x 35 mm), bit TX 20

VOeGprOFieL p5  
Op rol, voor gesloten  
langsvoeg bij CLASSIC (varia)

rOLLi 
Opzetstuk voor Zammer 
voor het intrekken van het 
voegprofiel

O
F

O
F

beVestiGiNGskLem en
rANdkLem
incl. schroeven 
(4 x 35 mm), bit TX 20

beVestiGiNGskLem en
beVestiGiNGskLem 
-rANd

CLip en rANdCLip
incl. schroeven 
(4 x 35 mm), bit TX 20

O
F

O
F

VOeGprOFieL p5  
Op rol, voor gesloten  
langsvoeg bij CLASSIC (varia)

distANz Fix 
Afstandshouder voor stoot-
voegen aan de kopzijde (bij 
plaatsing in een verband 

distANz Fix 
Afstandshouder voor stoot-
voegen aan de kopzijde (bij 
plaatsing in een verband 
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Open voeg zonder groeflijst/voegprofiel P5

Gesloten voeg met groeflijst/voegprofiel P5 
– uitsluitend met verhoogde opbouw mogelijk door middel   
   van comfortpad en opzetstuk.

Terrasdek NOOTBRUIN  NATUURBRUIN  BASALTGRIjS  LAVABRUIN  LEISTEENGRIjS  MUSKAT   TONKA   CARDAMOM  NIGELLA   VARIA RUIN  VARIA GRIjS  VARIA CHOCOZWART

320 mm

70 mm

Gesloten voeg met groeflijst/voegprofiel P5 
– uitsluitend met verhoogde opbouw mogelijk door middel 
van 90 x 90 mm comfortpad en opzetstuk.

Open voeg zonder groeflijst/voegprofiel P5

Onderbouw Fix step basis

Onderbouw betonrandsteen basis

Onderbouw Fix step comfort verhoogd

Onderbouw betonrandsteen verhoogd

constructiebalken  
(40 x 60 mm)

Standaard-opname

Standaard-plaat

twee constructiebalken  
(40 x 60 mm)

opname dUo

Randplaat dUo 

standaardplaat          randplaat

wenk: de FIXSTeP palten kunnen genereren zijn eigen niveauverschil.

constructiebalken  
(40 x 60 mm)

opzetelement 

comfort-pad

Standaard-opname

Standaard-plaat

twee constructiebalken  
(40 x 60 mm)  

twee opzetlementen 

twee comfort-pads 

opname dUo 

Randplaat dUo

standaardplaat           randplaat

wenk: de FIXSTeP palten kunnen genereren zijn eigen niveauverschil.
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beVestiGiNGskLem

groeflijst met clip

Koppelschoen

10 mm voeg

10 mm voeg

Schroef (7,5 x 92 mm, van tevoren boren!)  

constructiebalken  
(60 x 40 mm)

Rubber pad (10 x 100 x 60 mm)
om het hoogteverschil te compenseren  
in de sterkte 3/10/20 mm  
 
Betonrandsteen (50 x 1000 x 250 mm) 
(verkrijgbaar in de bouwstofhandel)

Schroef (7,5 x 132 mm, van tevoren boren!) 

constructiebalken  
(90 x 90 mm)

Rubber pad (10 x 100 x 60 mm)
om het hoogteverschil te compenseren  
in de sterkte 3/10/20 mm 

Betonrandsteen (50 x 1000 x 250 mm) 
(verkrijgbaar in de bouwstofhandel)

te
nm

in
st

e 
17

1 
m

m

AFstANdstUk 
Montagehulp voor het  
instellen van de plankvoegen 
(ca. 5 mm/ca. 8 mm)

premiUm pLUsCLAssiC siGNUm

293 mm 5 mm

dYNUmpremiUm

242 mm 242 mm5 mm

145 mm 145 mm 5 mm5 mm 145 mm

±0,5 mm ±0,5 mm

±0,5 mm ±0,5 mm

145 mm 145 mm 8 mm8 mm 145 mm

242 mm 242 mm8 mm

±0,5 mm ±0,5 mm

±0,5 mm
242 mm 242 mm8 mm

145 mm 145 mm 8 mm8 mm 145 mm

±0,5 mm ±0,5 mm

±0,5 mm

242 mm 242 mm

145 mm 145 mm 8 mm8 mm 145 mm

8 mm

±0,5 mm ±0,5 mm

±0,5 mm

293 mm

242 mm 242 mm5 mm
±0,5 mm

CLAssiC VAriA

195 mm 195 mm 5 mm5 mm 195 mm

±0,5 mm ±0,5 mm

terrAs pLANk 
21 x 145 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (jumbo)

L: 420/480/600 cm

GLAdde rANdpLANk
17 x 72 mm | L: 360 cm

Combiplank, eenzijdig, fijn geribbelde, andere zijde gegroefde,  
geborstelde oppervlakte, 8 mm voeg

kLeUreN
NOOTBRUIN

NATUURBRUIN

BASALTGRIjS

LAVABRUIN

LEISTEENGRIjS

beVestiGiNG terrAs pLANk 
21 x 195 mm (Varia)

L: 420/480/600 cm

GLAdde rANdpLANk
17 x 72 mm | L: 360 cm

Eenzijdig, deels geribbelde oppervlakte met kleurverloop,  

5 mm voeg

kLeUreN
VARIA CHOCOZWART

VARIA BRUIN

VARIA GRIjS

beVestiGiNG

GLAdde rANdpLANk
17 x 72 mm | L: 360 cm

Eenzijdig, oscillerend geschaafde, gepolijste oppervlakte, met 
kleurverloop, 5 mm voeg.

kLeUreN
MUSKAT

TONKA

terrAs pLANk 
21 x 145 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (jumbo)

L: 300/360/420/480/540/600 cm

beVestiGiNG terrAs pLANk 
21 x 145 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (jumbo)

L: 420/480/600 cm

GLAdde rANdpLANk
17 x 72 mm | L: 360 cm

Oscillerend geschaafde bovenkant, geborstelde onderkant,  
8 mm voeg.

kLeUreN
NOOTBRUIN

NATUURBRUIN

BASALTGRIjS

beVestiGiNG terrAs pLANk 
21 x 145 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (jumbo)

L: 300/360/420/480/540/600 cm

GLAdde rANdpLANk
17 x 72 mm | L: 360 cm

Oscillerend geschaafde bovenkant, geborstelde onderkant,  
8 mm voeg

kLeUreN
LAVABRUIN

LEISTEENGRIjS

beVestiGiNG terrAs pLANk 
21 x 242 mm (jumbo)

L: 360/420/480/540/600 cm

25 x 293 mm

L: 360/420/480/540/600 cm

Eenzijdig gestructureerde, oscillerend geborstelde, gepolijste  
oppervlakte, 5 mm voeg

kLeUreN
CARDAMOM  

NIGELLA

beVestiGiNG

GLAdde rANdpLANk 
17 x 72 mm | L: 360 cm

NieUw

CONstrUCtiehOUt
rONd |  V ierkANt |  AChthOekiG |  OVAAL
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm
L: 360 cm 

CONstrUCtiehOUt

LAVABRUIN

BASALTGRIjS

NATUURBRUIN

NOOTBRUIN LEISTEENGRIjS

INGWER

SEL GRIS

LORBEER

megalite VerLiChtiNGsiNstALLAtie

Led spOt miNi/mAxi 
Ø 34 mm (0.25 W, 10 lm)
Ø 60 mm (0.5 W, 28 lm)
24 V DC IP67
roestvrij staal 

LiNeAire Led-LAmp 
H: 21 mm; B: 62 mm
L: 3,600 mm (27 W, 729 lm)
    4,800 mm (36 W, 972 lm)
    6,000 mm (45 W, 1215 lm)
27 lm/W; 24 V DC IP65
Aluminium/kunststof

Lampen max. 50 mm van een constructiebalk verwijderd inbouwen.  
Indien nodig een extra balk leggen.
Opmerking: de verlichting bevat ingebouwde LED-lampen van de energie-efficiëntieklasse  
A++ tot A. De lampen kunnen in de verlichting niet vervangen worden.

pAAL
rONd |  V ierkANt |  AChthOekiG |  OVAAL
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm
L: 220 | 270 cm 

GreNdeL
40 x 112 mm
90 x 60 mm
L: 178,6 cm

Limes sChUttiNGsYsteem

pANeeL AUGUstA 
(GeGOLFd)
270 x 35 mm
L: 160,2 | 210 cm

pANeeL COLONiA 
(GLAd)
239 x 6 mm
L: 158,4 | 210 cm

h-prOFieLL i Jst  
VOOr pANeeL
38 x 30 mm
L: 156,6 | 178,6
190 cm

set  sChUttiNGs-
VeLdeN rOestVri J 
stALeN GreNdeL
paneel Augusta (gegolfd)
maximaal 10% helling  
zonderschuine snede van  
de panelen

CONstrUCtiebALk 
40 x 112 mm | L: 360 cm   
40 x 145 mm | L: 420 cm

rhOmbUsprOFieL 
20,5 x 81 mm | L: 420 cm  

Het nieuwe Rhombus profiel maakt aan-
trekkelijke houtbekledingen mogelijk en 
kan zichtbaar vastgeschroefd of onzicht-
baar met een clip bevestigd worden.

VARIA GRIjS VARIA CHOCOZWART

Het volledige artikeloverzicht van het 
LIMES schuttingsysteem vindt u hier. 
www.megawood.com/458

Meer informatie over de inbouw  
van megalite LED-lampen vindt  
u hier: www.megawood.com/405

Onze montagehulpmiddelen voor de 
montage met snap-in klemmen en clip 
vindt u onder deze QR-code of onder: 
www.megawood.com/457

Montagehulpmiddelen

!

Dit basis-bouwplan licht de standard opbouwvarianten 
voor rechthoekige dekken met plaatsing in lengte-
richting toe. Speciale vormen, versteksneden en  
diagonale plaatsing worden individueel in onze  
megaplanner gepresenteerd.  
www.megawood.com/410 

®
®

Leven is buiten,
buiten is megawood.

bOUwpLAN
Terrassysteem

Plannersoftware

_als app virtueel in de eigen tuin
_kan gedownload worden voor tablet en  
  smartphone

min. 2%aanbevolen niveauverschil 

min. 2%niveauverschil noodzakelijk

min. 2%niveauverschil noodzakelijk

min. 2%aanbevolen niveauverschil 

Toepassingsvoorbeelden en de  
montagehulp voor het Rhombus  
profiel vindt u op:
www.megawood.com/464
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Aardvlak

gesloten voeg

open voeg

open voeg

gesloten voeg    
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Onderhoud en reiniging
Verzorgingsaanwijzingen

natuurlijke vezelinslui-
ting voor de behan-
deling

natuurlijke vezelins- 
luiting na mechanische  
behandeling

Een helling van tenminste 2% vergemakkelijkt onderhoud en reiniging! Mocht de helling niet in  
acht worden genomen, kunnen watervlekken en stuwvocht ontstaan, organische stoffen kunnen  
zich vestigen, een hogere graad aan vervuiling is te verwachten. Wij bevelen dan ook aan, om het terras 
2 keer per jaar bij tenminste 15° C te reinigen en hierbij als volgt te werk te gaan: 
 

•	Droog,	los	vuil	van	het	terrasdek	vegen.

•	Het	hele	terrasdek	voldoende	nat	maken.

•	Water	ongeveer	15	minuten	in	laten	werken.

•	Het	terrasdek	vervolgens	met	water,	een	stevige	borstel	of	een	schrobber	reinigen	en	grondig						 			
afspoelen. 
 
Ons nieuw megawood® schuurpoeder verwijdert hardnekkig vuil en is geschikt voor de 
oppervlaktereiniging van megawood® terrassen. 
 
Op het gebied van overgangen tussen afdak en vrije vlakte kunnen door neerslag en aan het milieu 
gerelateerde stofdeeltjes watervlekken ontstaan. Deze kunnen in principe met water en een schrobber 
verwijderd worden en vormen geen reden voor een reclamatie. Het effect van watervlekken neemt in de 
loop van tijd af, maar is niet geheel te vermijden. 
 
Bijkomende aanwijzingen met het oog op het onderhoud vindt u in de terraspas in het downloadgedeelte 
van onze website: www.megawood.com

 
Op grond van het basismateriaal kunnen zich minieme insluitingen van natuurvezels voordoen. Deze 
kunnen na blootstelling aan verscheidene weersomstandigheden door wateropname aan de oppervlakte 
komen. Maximaal mag dit 0,03 % van de oppervlakte betreffen. De grootte van deze deeltjes mag niet 
meer dan 0,5 cm2 zijn.  

Door gebruik van het terras zullen deze deeltjes in de loop van tijd grotendeels verdwijnen. Zij kunnen 
tevens mechanisch verwijderd worden. Een beschadiging van het product heeft hierdoor niet plaats. 
Overeenkomstig de EPLF zullen ter beoordeling deeltjes gebruikt worden, welke vanuit staand perspec-
tief bij loodrechte lichtinval zichtbaar zijn.

Waterranden

Na reinigen met water

Kleurontwikkeling  

CLASSIC

PREMIUM PREMIUM PLUS SIGNUM DYNUM

bOVeNAAN: 
NA HET LEGGEN

middeN:
NA 1–2 MAANDEN

ONderAAN:
NA 6–8 MAANDEN

Bijzonderheden

!

Onze montagehulp voor 
het lichaam met dwarsverbanden 
kan worden gevonden onder: 
www.megawood.com/462

min. 2%
Aanbevolen verval

•	 Dubbele onderconstructie langs de 45°snede. 

•	 Aan beide kanten in het verstekverbindings- 
 profiel afdichtband plakken. 

•	 Plank slechts 10 mm het verstekverbindings- 
 profiel in schuiven, teneinde uitzetten te  
 waarborgen. 

•	 Aan de schuine – of versteksnede worden  
 korte stukken plank (die met minder dan 3  
 sluithaken of clips aan de OK (onderkant- 
 bevestigd kunnen worden, langs boven met  
 de constructiebalk vastgeschroefd (schroef  
 M6 x 40 mm).

Leggen op een verstekverbinding voor L-, U-, O-terrassen

20 mm

m6 
x40

•	 Terrasdek wordt verdiept opgebouwd en  
 vormt één vlakte met de eromheen  
 liggende bodem. 

•	 Nadrukkelijk uitsluitend als dek met open  
 voeg 40 mm uit te voeren, teneinde venti- 
 latie van onderen te waarborgen. 

•	 Afstand van de constructiebalken van  

Gelijkvloerse opbouw met ventilatierooster 

Clip

Verstekverbindingsprofiel

Afdichtband

Opbouw op dakterrassen 
•	 Hoogtecompensatie en garantie van  
 een niveauverschil van min. 2% door  
 plaatsing van de FIX STEP platen in  
 compensatiemortelbed.       
 

Ausgleichsmörtel

VerstekVerbiN-
diNGsprOFieL
Aluminium 21 mm 
L: 4 m 

AFdiChtbANd
tot en met 20 mm  
uitzettend, L: 13  m (op rol)

CLip & rANdCLip
incl. schroeven 
(4 x 35 mm), bit TX 20

sChrOeF m6 x 40
Voor de bevestiging van 
korte stukken planken

 tenminste 20 mm m.b.t. uitzettende, vaste  
 bouwdelen dient steeds in acht genomen  
 te worden.
•	 Het gelijkvloerse dek met open voeg  
 uitvoeren om verluchting aan onderkant en  
 achterzijde te garanderen. 

•	 Gelijkvloerse opbouw van planken met  
 5 mm voeg alleen in verbinding met  

min. 2%

VeNtiLAtierOOster
H: 21 mm; B: 105 mm
L: 2.000 mm
Roestvrij staal V2A  
geborsteld

U vindt meer informatie over de opbouw van 
dakterrassen of andere bijzondere constructies 
direct bij de fabrikant en op:  
www.megawood.com

 ventilatierooster omzetten. 

•	 Gebruik van het ventilatierooster (ook in 
  het opgezette dek of bij gesloten voeg),  
 om de luchtcirculatie onder het terras te 
  verbeteren en om een langere levensduur 
 van het hele dek te bereiken. 

installatie in het scheepsverband

Verval in instal-
latierichting

4%

2%

max. 50 cm

Scheepsverband 2%

Aanbevolen 
verval

•	 Aan elk deel van kopzijdige stootvoegen  
 moet een bijkomende dubbele onderstruc- 
 tie gelegd worden.
•	 De DISTANZ FIX wordt voor de vorming van  
 de afstand van de kopzijdige stootvoegen  
 tussen de dubbele onderkant gepositioneerd.
•	 Bij gebruik van de Distance Fix moet elke 
  UK-balk voorzien zijn van een  
 veiligheidsband. 

distANz Fix

dwarsverbandstructuur    
  •	 Voorwaarde voor de dwarsverbinding  

 is een dragende ondergrond (beton,  
 betonnen stoeprand) of de plaatsing 
  met FIX STEP. Bij het leggen zonder  
 FIX STEP wordt de constructie opge 
 bouwd op 20 mm hoge rubber pads, 
  die op de kruispunten van de const- 
 ructiebalken worden geïnstalleerd om 
  de minimale afstand te garanderen. 
 

•	 De dwarsverbinding moet met de onder- 
 grond worden verbonden op een krachts- 
 luitende manier. 
•	 De algemene planningsprincipes van het 
  megawood® Bouwplan Terrassysteem

niveauverschil  

 noodzakelijk

Opbouwaanwijzingen en informatie 
over het verluchtingsrooster vindt  
u op: www.megawood.com/459

Aardevlak

Grintvlak

LAVABRUINBASALTGRIjS LEISTEENGRIjSNOOTBRUIN VARIA GRIjSVARIA BRUIN VARIA CHOCOZWARTNATUURBRUIN

TONKAMUSKAT NIGELLACARDAMOMLAVABRUINBASALTGRIjS LEISTEENGRIjSNOOTBRUINNATUURBRUIN

Vezelinsluitingen  

Verneem meer over het  
onderhoud en de reiniging  
van onze producten.
www.megawood.com/463

Omvangrijke aanwijzingen, video‘s en verklarende 
animaties betreffende de opbouw van een terras 
met een onderbouw van betonrandsteen kunt  
www.megawood.com/461 vinden.

Omvangrijke aanwijzingen, video‘s 
en verklarende animaties voor de 
opbouw van een Fix Step terras kunt 
www.megawood.com/460 vinden.

 

 OpeN VOeG
 Betonrandstenen (100x 25 x 5 cm) op een asafstand van  
 650 mm op hellend grindbed leggen, met de kopse kant naar de  
 constructiebalken toe 50 mm naar binnen verspringen.

 GesLOteN VOeG
 Betonrandstenen (100 x 25 x 5 cm) op een asafstand van  
 750 mm op hellend grindbed leggen, met de kopse kant naar de  
 constructiebalken toe 100 mm naar binnen verspringen.
 
 OpeN VOeG
 Constructiebalken (40 x 60  mm) gelijkmatig dwars t.o.v. de  
 betonrandstenen verdelen, 50 mm laten uitsteken.  
 
 GesLOteN VOeG
 Constructiebalken (90 x 90 mm) gelijkmatig dwars t.o.v. de beton- 
 randstenen verdelen (groef onderen), 100 mm laten uitsteken.

Aan het begin en einde respectievelijk twee balken rangschikken. 10 mm 
rubberen pads onder de constructiebalken leggen, mogelijk hoogteverschil 
d.m.v. extra rubberen pads compenseren.
 
Bij een terrasbreedte van meer dan 360 cm, verbindingen van de construc-
tiebalken steeds verspringend t.o.v. elkaar rangschikken (afstand  10 mm).
Bij terraslengtes van meer dan 3,6 m in het bereik van de stootvoeg van de 
plank met gladde kant extra constructiebalkstuk bevestigen.
 
 OpeN VOeG
 Koppelschoen op 320 mm inkorten, balkenverbindingen hiermee  
 verbinden, van één kant vastschroeven. De uiteinden van de cons- 
 tructiebalken op het gehele randgebied verschroeven. De twee  
 buitenste alsmede de in het midden liggende constructiebalken  
 met elke tweede betonrandsteen verschroeven. Constructiebalken  
 gejusteerd inkorten.
 Constructiebalken inzagen, bevestigingsklem-rand in de groef vast- 
 zetten.
 
 GesLOteN VOeG
 Constructiebalken in positie brengen, onderconstructie op het gebied van de rand 
 alsmede respectievelijk bij de begin- en eindbalken met de balk in het midden  
 verschroeven. Constructiebalken gejusteerd inkorten, 100 mm laten uitsteken. 
 Aan de zijkant, aan het einde van de constructiebalken, 120  mm lange 
  constructiebalken 60 x 40 mm rechtop boven strak links en rechts 
 bevestigen.

Beveiligingsband op de in het midden onder de planken liggende  
constructiebalk plakken.
 
 
 OpeN VOeG
 Eerste plank in het huisaansluitprofiel invoegen (optioneel), dan in  
 gepositioneerde randhaken duwen. Sluithaken op constructiebalk  
 zetten, met “Zammer” (combinatie van tang met hamer vergrendelen,  
 in de plankgroef schuiven. Spacer (voor een 5/8 mm-voeg).
 Bij een voeg in de constructiebalk indien nodig een groefbrug plaatsen,  
 teneinde bevestigingsklemmen ook op het gebied van de voeg veilig  
 te kunnen bevestigen.
 Na max. 1 m gelegde rijen planken tussenafmeting nemen en de  
 betreffende rij sluithaken aan de constructiebalk vastschroeven. Tot  
 de voorlaatste plank herhalen.
 
 GesLOteN VOeG
 Randclip voor de plankbevestiging aan het einde van de constructie- 
 balk vastschroeven.
 Na de montage van de eerste planken huisaansluitprofiel als afsluitlijst  
 met de gevel van het huis op het uiteinde van de plank schuiven  
 (optioneel). Met de clip de planken fixeren. Schroef dusdanig aantrekken  
 dat de clip parallel met OC is. 
 De groeflijst losjes in de groef van de plank plaatsen, volgende plank  
 ernaast leggen, tegen de groeflijst aandrukken, plank m.b.v. clip fixeren. 
 Procedure herhalen, totdat het leggen van het terras voltooid is.

Planken binnen het randgebied m.b.t. constructiebalken inkorten, snijkant 
afkanten. Zie afbeeldingen        en         .

Gladde randplanken moeten met de kopse kant aan het einde van het terras  
12 mm korter dan de constructiebalken zijn – hierbij op afstanden letten!

Omlopend de gladde randplank aan de onderconstructie bevestigen, met de 
kopse kant m.b.t. de onderconstructiebalken de gladde randplank vastschroeven.

Parallel langs de constructiebalken om de 500 mm verschroeven, afstandschroeven 
tussen de gladde randplank en de constructiebalken plaatsen. 

Fix Step-opnames in het midden met een stuk beveiligingsband beplakken,  
in de platen vastzetten en in positie brengen, op een gelijkmatige hoogte- 
instelling letten.
In positie brengen van de FIX STEP randplaten DUO aan het begin van het 
terras, FIX STEP standaard platen parallel hieraan verdelen – op afstanden 
letten!
Aan het einde van het terras wederom FIX STEP randplaten DUO leggen.
Indien nodig, buiten liggende FIX STEP platen draaien, teneinde het uitsteken 
van de constructiebalken te vermijden.

Bij terraslengten van meer dan 3,6 m, op het gebied van de stootvoeg van  
de gladde randplanken FIX STEP randplaat DUO leggen.

Constructiebalken (40 x 60 mm) met de gladde zijde naar boven toe in de  
FIX STEP opnames vastklikken.

Bij een terrasbreedte van meer dan 3,6 m, verbindingen van de constructie-
balken steeds verspringend t.o.v. elkaar in positie brengen.
Koppelschoen op 320 mm inkorten, balkenverbindingen ermee verbinden,  
aan een kant vastschroeven.
Verbindingen van de gladde randplanken en de constructiebalken op  
dezelfde plek in positie brengen. 
Koppelschoen voor latere montage van gladde randplanken op het gebied  
van verschroeven 20 mm breed en 10 mm diep uitsparen. constructiebalken 
exact in positie brengen!
 
 GesLOteN VOeG
 Voor een dubbele gladde randplank, 80 mm lange stukken  
 constructiebalken met schroeven aan iedere koppelschoen monteren.

Pluimband onder de constructiebalken in positie brengen en d.m.v. een  
montageschoen met alle constructiebalken verschroeven.

Constructiebalken inzagen, bevestigingsklem-rand in de groef vastzetten.

Beveiligingsband op de in het midden onder de planken liggende  const-
ructiebalk plakken.

Eerste plank in het huisaansluitprofiel leggen (optioneel), vervolgens in de in 
positie gebrachte bevestigingsklemmen drukken.
 
 OpeN VOeG
 Sluithaken op constructiebalk zetten, met “Zammer” (combinatie  
 van tang met hamer) vergrendelen en in de plankgroef schuiven.
 De volgende plank plaatsen, indien nodig afstandhouder  
 (voor 5/8 mm voeg).
 
 GesLOteN VOeG
 Sluithaken op constructiebalk zetten en met “Zammer “(combinatie  
 van tang met hamer) zetten en vergrendelen. De gegleufde lijst op  
 de volledig gemonteerde bevestigingsklem plaatsen en samen in de  
 gleuf van de plank schuiven.

Bij een voeg in de constructiebalk indien nodig een groefbrug gebruiken, 
teneinde bevestigingsklemmen ook op het gebied van de voegen veilig te 
kunnen bevestigen.

Na max. 1 m gelegde rij planken tussenafmeting nemen en de betreffende 
rij sluithaken aan de constructiebalken vastschroeven. 

Constructiebalken strak inkorten met 10 mm – stap 6 herhalen.

Planken aan de kopse kant bij de rand 15 mm laten uitsteken en vervol-
gens inkorten, snijkant afkanten.

 
Gladde randplanken dienen aan de kopse kant bij het einde van het  
terras 12 mm korter dan de constructiebalken te zijn – op afstanden letten!
 
 OpeN VOeG
 Montage van de gladde randplanken aan de kopse kant alsmede aan  
 de zijkant.
 
 GesLOteN VOeG
 80 mm lange stukken constructiebalken met montageschoen aan  
 begin en einde van iedere constructiebalk monteren. 
 Dubbele stukken met twee montageschoenen aan de terrashoeken  
 vastschroeven, DUO-plaat overeenkomstig aanpassen, indien nodig.
 Montage van de gladde randplanken aan de kopse kant alsmede  
 aan de zijkant.
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max. 500 mm

180 mm

4 % 

2% 

max. 500 mm
max. 500 mm

max. 650 mm

2% 

max. 500 mm max. 500 mm

max. 600 mm

210 mm

max. 650 mm

max. 650 mm

max. 7
50 mm

min. 93 mm

min. 143 mm

min. 2%

min. 2%

min. 2%

min. 2%

aanbevolen niveauverschil 

niveauverschil noodzakelijk

aanbevolen niveauverschil 

niveauverschil noodzakelijk
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