
  
Bij de planning in acht te nemen principes

• Draagkrachtig en vorstveilig grind- of ballastbed met 2% niveauver-  
 schil leggen en met fijn split (one�enheden compenseren) a�rekken. 

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

• Aardcontact vermijden! (Uitzondering: artikel uit het constructie-  
 houtprogramma)! 

• Draagconstructiesysteem in overeenstemming met bouwplan leggen! 
 

• Kleurverschillen bij de platen zijn welbewust en accentueren de  
 natuurlijke uitstraling van hout. Om het e�ect te ondersteunen, platen  
 mengen vooraleer ze te leggen. 

• Maxi. 50 mm plankoverstek over de draagconstructie niet overschrijden! 

• Korte stukken plank (die met minder dan 3 sluithaken of clips aan de 
 onderkant bevestigd kunnen worden) aan de schuine – of versteksne 
 de worden langs boven met de constructiebalk vastgeschroefd (schroef 
  M6 x 40 mm). Zie „Bijzonderheden“ rechts. 

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

Opbouw steenhoutplaten (verband met ve springende voeg)

• Basis voor alle legvarianten is het megawood® bouwplan “Litum verband  
 met verspringende voeg”! Geen garantie bij afwijkingen van het   
 bouwplan of bij het gebruik van niet-originele megawood® artikelen!   

• Dit basis-bouwplan licht de standaard opbouwvarianten voor recht  
 hoekige dekken met montage van steenhoutplaten in lengterichting  
 in een verband met verspringende voeg toe. Speciale vormen, ver- 
 steksneden en diagonale plaatsing worden individueel in onze mega  
 planner gepresenteerd: www.megawood.com/419 

• Volgens de principes van de constructieve houtbescherming de terras-  
 planken 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® steen-  
 houtplaten resp. draagconstructies/constructiebalken noodzakelijk. 

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

• Voldoende ventilatie onderaan en achteraan garanderen! 

• 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 gebruik van 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. 
  
 

• Aardvlak rondom 500 mm groter dan terrasdek, met 4% niveauverschil   
 maken. 
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Voorbereiding en onderconstructie

Schroefverbinding Distanz Fix en Arretier Fix

• De Distanz Fix dient als afstandshouder  
 bij stootvoegen aan de kopzijde.
• De Distanz Fix wordt steeds aan de  
 zijkant van de buiten liggende  
 steenhoutplaat vastgeschroefd.
• Bij binnen liggende steenhoutplaten   
 wordt de Distanz Fix niet vast- 
 geschroefd.
• Arretier Fix voor de hoogteblokkering  
 aan elke voeg van de steenhoutplaat  
 (lengtezijde) in onderste gleuf voor  
 de hel� aanbrengen.
• Aan de buitenzijde van de eerste  
 resp. laatste rij planken wordt in  
 plaats van de Arretier Fix een blokje,  
 bestaande uit constructiebalk met  
 sluithaakrand, vastgeschroefd.

Bijzonderheden

• Dubbele onderconstructie  langs  
 de 45° snede. 

• Aan beide kanten in het verstek- 
 verbindingsprofiel afdichtband  
 plakken. 

• Plaat slechts 10 mm het verstek- 
 verbindingsprofiel in schuiven,  
 teneinde uitzetten te waarborgen.

Leggen op een verstekverbin-
ding voor L-, U-, O-terrassen

Onze montagehulp voor de 
opbouw met kruisverband vindt 
u onder 
www.megawood.com/downloads

Opbouw met kruisverband

• Voorwaarde voor de dwarsver- 
 binding is een dragende on- 
 dergrond of de installatie met  
 Fix Step. Bij het leggen zonder  
 Fix Step wordt de constructie  
 uitgevoerd op 20 mm hoge  
 rubber pads, die op de kruispun- 
 ten van de constructiebalken  
 worden geplaatst en de con- 
 structiebalken scheiden van de  
 ondervloer.  

• De dwarsverbindingen moeten  
 op een wrijvingsgesloten manier  
 met de ondervloer worden ver- 
 bonden. 

• De algemene planningsprincipes  
 van megawood Bouwplan Terras  
 Systemen zijn van toepassing.

M6 
x40

Grindvlak met 2% niveauverschil
(in de lengterichting van de steenhoutplaat)

Grindvlak met 2% niveauverschil
(in de lengterichting van de plank)
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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 diktes 3/10/20 mm  

Betonrandsteen (50 x 1000 x 250 mm)  
(verkrijgbaar in de bouwsto�andel)
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BEVESTIGINGSKLEM

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 diktes 3/10/20 mm 

Betonrandsteen (50 x 1000 x 250 mm)  
(verkrijgbaar in de bouwsto�andel)

CONSTRUCTIEBALKEN 
90 x 90 mm | L: 360 cm 

CONSTRUCTIEBALKEN  
40 x 60 mm | L: 360 cm 

BEVEILIGINGSBAND 
L: 10 m (zel«levend)

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

SCHROEF UK 90/90
7.5 x 132 mm, incl. bit TX 30  
en SDS boor (Ø 6.5 mm)

BEVESTIGINGSSCHROEF M8 x 80  
voor een gladde randplank, 
met moer en ring

GROEFBRUG   
55 x 8 x 10 mm, voor het bevesti-
gen van de bevestigingsklem 
bij een constructiebalkvoeg 

KOPPELSCHOEN  
voor constructiebalken
28 x 76 mm 
L: 360 cm 

Open voeg zonder voegprofiel P5 

Onderbouw FIX STEP basis HUISAANSLUITPROFIEL  
21 mm | L: 400 cm 
zilver/brons/antraciet

Onderbouw betonrandsteen basis

GROEFBRUG   
55 x 8 x 10 mm, voor het bevesti-
gen van de bevestigingsklem 
bij een constructiebalkvoeg 

RUBBER PAD
60 x 100 mm 
Dikte: 3/10 /20 mm

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

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 

BEVEILIGINGSBAND 
L: 10 m (zel«levend)

SCHROEVENSET 
4 x 35 mm

BEVESTIGINGSSCHROEF M8 x 80  
voor een gladde randplank, 
met moer en ring

FIX STEP OPZETELEMENT 
79 x 58 x 83 mm  
 

FIX STEP COMFORT-PAD  
voor het dempen van de tred

Onderbouw FIX STEP comfort verhoogd

Gesloten voeg met voegprofiel P5* 
– uitsluitend met verhoogde opbouw vanaf 166 mm hoogte 
(derde traptrede FIX STEP) mogelijk door middel van com-
fort-pad en opzetgedeelte

Onderbouw betonrandsteen verhoogd

FIX STEP RUBBER PAD 
300 x 300 mm, dikte: 3/5/10 mm

GROEFBRUG   
55 x 8 x 10 mm, voor het bevesti-
gen van de bevestigingsklem 
bij een constructiebalkvoeg 

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

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 

BEVEILIGINGSBAND 
L: 10 m (zel«levend)

SCHROEVENSET 
4 x 35 mm

BEVESTIGINGSSCHROEF M8 x 80  
voor een gladde randplank, 
met moer en ring

BEVEILIGINGSBAND 
L: 10 m (zel«levend)

BEVESTIGINGSSCHROEF M8 x 80  
voor een gladde randplank, 
met moer en ring

RUBBER PAD
60 x 100 mm 
Dikte: 3/10 /20 mm

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

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

Voegprofiel P5 met clip

Opbouwvarianten      Opbouwhoogten                 Onderconstructie            Toebehoren   Bevestiging steenhoutplaat

FIX STEP RANDPLAAT DUO 
280 x 260 x71 mm

FIX STEP RUBBER PAD 
300 x 300 mm, dikte: 3/5/10 mm

CLIP 
incl. schroeven 
(4 x 35 mm), Bit TX 20

RANDCLIP 
incl. schroeven 
(4 x 35 mm)

Alternatief voor  
de sluithaak:

Koppelschoen

KOPPELSCHOEN  
voor constructiebalken
28 x 76 mm 
L: 360 cm 

320 mm

70 mm

10 mm voeg

10 mm voeg

Gesloten voeg met voegprofiel P5 
– uitsluitend met verhoogde opbouw mogelijk door gebruik 
van 90 x 90 mm constructiebalk

Open voeg zonder voegprofiel P5 

Constructiebalken  
(40 x 60 mm)

Beveiligingsband 
Standaard-opname

Standaard-plaat

twee constructiebalken  
(40 x 60 mm)
Beveiligingsband

Opname DUO

Randplaat DUO  

Constructiebalken  
(40 x 60 mm)

Beveiligingsband 

Opzetelement

Comfort pad

Standaard-opname

Standaard-plaat

twee constructiebalken 
(40 x 60 mm)  
Beveiligingsband  
twee opzetlementen  

twee comfort-pads  

Opname DUO 

Randplaat DUO 

Standaardplaat         Randplaat 

Grindvlak met 2 % niveauverschil
(in de lengterichting van de  
steenhoutplaat)
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Wenk: De FIX STEP palten kunnen genereren zijn eigen niveauverschil

Grindvlak met 2 % niveauverschil
(in de lengterichting van de  
steenhoutplaat)
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Wenk: De FIXSTEP palten kunnen genereren zijn eigen niveauverschil
*Gesloten voeg door middel van voegprofiel P5 is pas vanaf een  
opbouwhoogte van 166 mm toelaatbaar

FIX STEP PLUIMBAND 
L: 10 m (op roll)
M6 X 16 BEVESTIGINGSSCHROEF

FIX STEP PLUIMBAND 
L: 10 m (op roll)
M6 X 16 BEVESTIGINGSSCHROEF

ZAMMER ter bevestiging 
van de sluithaak

BEVESTIGINGSKLEM 
eendelig 

BEVESTIGINGSKLEM 
-RAND eendelig

ARRETIER FIX 
Voor een hoogteblokkering 
van de stootvoegen

DISTANZ FIX 
Afstandshouder voor stoot-
voegen aan de kopzijdevoegen aan de kopzijde

CLIP 
incl. schroeven 
(4 x 35 mm), Bit TX 20

RANDCLIP 
incl. schroeven 
(4 x 35 mm)

Alternatief voor  
de sluithaak:

BEVESTIGINGSKLEM 
eendelig 

ZAMMER ter bevestiging 
van de sluithaak

BEVESTIGINGSKLEM 
-RAND eendelig

ARRETIER FIX 
Voor een hoogteblokkering van 
de stootvoegen

DISTANZ FIX 
Afstandshouder voor stoot-
voegen aan de kopzijdevoegen aan de kopzijde

VOEGPROFIEL P5 
op roll

CLIP 
incl. schroeven 
(4 x 35 mm),  
Bit TX 20

RANDCLIP 
incl. schroeven 
(4 x 35 mm)

Alternatief voor  
de sluithaak:

ZAMMER ter bevestiging 
van de sluithaak

BEVESTIGINGSKLEM 
eendelig 

BEVESTIGINGSKLEM 
-RAND eendelig

ARRETIER FIX 
Voor een hoogteblokke-
ring van de stootvoegen

DISTANZ FIX 
Afstandshouder voor stoot- 
voegen aan de kopzijdevoegen aan de kopzijde

CLIP 
incl. schroeven 
(4 x 35 mm), Bit TX 20

RANDCLIP 
incl. schroeven 
(4 x 35 mm)

ARRETIER FIX 
Voor een hoogteblokkering 
van de stootvoegen

DISTANZ FIX 
Afstandshouder voor stoot- 
voegen aan de kopzijdevoegen aan de kopzijde

VOEGPROFIEL P5 
op roll

ZAMMER MET ROLLI 
Zammer met opzetstuk 
voor het intrekken van het 
voegprofiel

ROLLI 
Opzetstuk voor Zammer voor het 
intrekken van het voegprofiel

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

M6 x 40 MM SCHROEF 
Voor de bevestiging van 
korte stukken plank bij 
schuine – of versteksnede

M6 x 40 MM SCHROEF 
Voor de bevestiging van 
korte stukken plank bij 
schuine – of versteksnede

M6 x 40 MM SCHROEF 
Voor de bevestiging van 
korte stukken plank bij 
schuine – of versteksnede

ZAMMER ter bevestiging 

M6 x 40 MM SCHROEF 
Voor de bevestiging van 
korte stukken plank bij 
schuine – of versteksnede

CLIP

KOPPELSCHOEN  
voor constructiebalken
28 x 76 mm 
L: 360 cm 

       Randplaat 

Standaardplaat         Randplaat 

®

LITUM 
Steenhoutplaat
De LITUM steenhoutplaat verenigt de beste eigenschappen uit 3 werelden:  
hout, polymeer en steen. Het gescharreerde oppervlak zorgt voor natuurgetrouwe 
kleur- en lichtspelen.
De massieve verschijning in het praktische platenformaat verenigt 
de optiek en onderhoudsvriendelijkheid van een stenen  
plaat met de positieve eigenschappen van hout.  
Daarvoor mengen wij ons beproefd materiaal  
“Houtpolymeer” met steengranulaten en  
komen wij zodoende tot een bijzonder  
oppervlak, waarop u zich goed voelt.

BOUWPLAN  
LITUM 

in steenverband 

Leven is buiten,
buiten is megawood.

Plannerso¥ware

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

LORBEER

SEL GRIS

INGWER
295 mm 295 mm

5 mm

21 mm

LITUM STEENHOUTPLAAT 
Oppervlak: eenzijdig gescharreerd
Plaatsing: in een verband met verspringende voeg 
Lengte: 239,5 cm 
 
 

Dit basis-bouwplan licht de standard opbouwvarianten 
voor rechthoekige dekken met montage van steenhout-
platen in lengterichting in een verband met verspringende  
voeg toe. Speciale vormen, versteksneden en diagonale  
plaatsing worden individueel in onze megaplanner  
gepresenteerd. www.megawood.com/419 

Dit basis-bouwplan licht de standard opbouwvarianten
voor rechthoekige dekken met montage van steenhout-
platen in lengterichting in een verband met verspringende
voeg toe. Speciale vormen, versteksneden en diagonale
plaatsing worden individueel in onze megaplanner 

De LITUM steenhoutplaat verenigt de beste eigenschappen uit 3 werelden: 
hout, polymeer en steen. Het gescharreerde oppervlak zorgt voor natuurgetrouwe 

De massieve verschijning in het praktische platenformaat verenigt 
de optiek en onderhoudsvriendelijkheid van een stenen 
plaat met de positieve eigenschappen van hout. 
Daarvoor mengen wij ons beproefd materiaal 
“Houtpolymeer” met steengranulaten en 
komen wij zodoende tot een bijzonder 
oppervlak, waarop u zich goed voelt.

LITUM STEENHOUTPLAAT 
Oppervlak: eenzijdig gescharreerd
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Onderbouw betonrandsteen basis

min. 2%aanbevolen  
  niveauverschil

min. 2%niveauverschil  

  noodzakelijk

min. 2%niveauverschil  

  noodzakelijk

min. 2%aanbevolen  
  niveauverschil

www.megawood.com



Bouwplan met FIX STEP

Bouwplan met betonrandsteen
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NA HET   
LEGGEN

SEL GRIS LORBEERINGWER

NA 1-2 
MAANDEN

NA 6-8 
MAANDEN

KleurontwikkelingVerzorgingsaanwijzingen     
 

Natuurlijke vezelinslui-
ting voor de behan-
deling

Natuurlijke vezelinslui-
ting 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 sto�en kunnen 
zich vestigen, een hogere graad aan vervuiling is te verwachten. 
Wij bevelen dan ook aan, om het terras 2 keer per jaar bij ten-
minste 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.

Vezelinsluitingen    

Waterranden

Na reinigen met water

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 water- 
vlekken 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/downloads

Op grond van het basismateriaal kunnen zich minieme insluitingen 
van natuurvezels voordoen. Deze kunnen na blootstelling aan ver-
scheidene weersomstandigheden door wateropname aan de opper-
vlakte komen. Maximaal mag dit 0,03 % van de oppervlakte betref-
fen. 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 perspectief bij loodrechte 
lichtinval zichtbaar zijn.
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Fix Step-opnames in het midden met een stuk beveiligings-
band 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!
Bij elke voeg van de steenhoutplaat in steenverband FIX 
STEP randplaat DUO plaatsen.
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.

OPBOUW VERHOOGD
Bij montage van de FIX STEP platen gebruik van comfort- 
pad en opzetgedeelte in acht nemen.

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

Bij een terrasbreedte van meer dan 3,60 m, verbindingen 
van de constructiebalken 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 construc-
tiebalken 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!
 
OPBOUW VERHOOGD
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. 
 
Op elke constructiebalk beveiligingsband plakken. Bij  
iedere dubbele-OK beveiligingsband NIET in het midden 
opplakken (zie positionering Distanz Fix punt 11).

 
De eerste beide steenhoutplaten naast elkaar positioneren. 
Een stuk constructiebalk op maat zagen en voor de hoog-
teblokkering langs onder aan één van de beide kopzijden 
van de plaat vastschroeven (12 mm overstek tegenover de 
steenhoutplaat). Daaronder de Distanz Fix voor de instelling 
van de gleuf positioneren en aan de buiten liggende plaat 
bevestigen. Daarvoor beide steenhoutplaten opstellen, het 
stuk constructiebalk en Distanz Fix vastschroeven en de 
steenhoutplaten weer neerleggen. Sluithaakrand op het 
stuk constructiebalk plaatsen.

Beide met elkaar verbonden steenhoutplaten in huisaans-
luitprofiel invoegen (optioneel) en in gepositioneerde sluit-
haak duwen.

Sluithaken op constructiebalk zetten, met Zammer/tang 
vastzetten en in de gleuf van de plaat schuiven. Volgende  
steenhoutplaat er tegen leggen, eventueel afstandsstuk 
gebruiken.

 

OPBOUW BASIS
Betonrandstenen (1000 x 250 x 50 mm) op een asafstand van 
650 mm op hellend grindbed leggen, met de kopse kant naar de 
constructiebalken toe 50 mm naar binnen verspringen.

OPBOUW VERHOOGD
Betonrandstenen (1000 x 250 x 50 mm) op een asafstand van 
750 mm op hellend grindbed leggen, met de kopse kant naar de 
constructiebalken toe 100 mm naar binnen verspringen.
 
OPBOUW BASIS 
Constructiebalken (40 x 60 mm) gelijkmatig dwars t.o.v. de 
betonrandstenen verdelen (groef onderen), 50 mm laten 
uitsteken.  
 
OPBOUW VERHOOGD
Constructiebalken (90 x 90 mm) gelijkmatig dwars t.o.v. de 
betonrandstenen verdelen, 100 mm laten uitsteken.

Aan het begin en einde telkens twee balken opstellen. Bij elke 
voeg van de steenhoutplaat aan de kopzijde in een verband 
met verspringende voeg eveneens telkens twee balken (lichte 
afmeting: 120 mm afstand) aanbrengen. 10 mm rubberen pads 
onder de constructiebalken leggen, eventueel verschillen qua 
niveauverschil met extra rubberen pads compenseren.

Bij een terrasbreedte van meer dan 3,6 m, verbindingen van de 
constructiebalken steeds verspringend t.o.v. elkaar rangschikken.
 
OPBOUW BASIS 
Koppelschoen op 320 mm inkorten, balkenverbindingen hier-
mee verbinden, van één kant vastschroeven. 

De uiteinden van de constructiebalken op het gehele randge-
bied verschroeven. De twee buitenste alsmede de in het mid-
den liggende constructiebalken met elke tweede betonrands-
teen verschroeven. Constructiebalken gejusteerd inkorten.
Constructiebalken inzagen, bevestigingsklem-rand in de groef 
vastzetten.
 
OPBOUW VERHOOGD
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. Construc-
tiebalken gejusteerd inkorten, 100 mm laten uitsteken.
Aan de zijkant, aan het einde van de constructiebalken, 120 mm  
lange constructiebalken 60 x 40 rechtop boven strak links en 
rechts bevestigen.
Randclip voor de bevestiging van steenhoutplaten vlak aan het 
einde van de constructiebalken vastschroeven.

Op elke constructiebalk beveiligingstape plakken. Bij iedere  
dubbele-OK beveiligingstape NIET in het midden opplakken 
(zie positionering afstand Fix punt 9).

De eerste beide steenhoutplaten naast elkaar positioneren. 
Een stuk constructiebalk op maat zagen en voor de hoog-
teblokkering langs onder aan één van de beide kopzijden 
van de plaat vastschroeven (12 mm overstek tegenover de 
steenhoutplaat). Daaronder de Distanz Fix voor de instelling 
van de gleuf positioneren en aan de buiten liggende plaat be-
vestigen. Daarvoor beide steenhoutplaten opstellen, het stuk 
constructiebalk en Distanz Fix vastschroeven en de platen 
weer neerleggen (zie detail       ).

OPBOUW BASIS
Beide met elkaar verbonden steenhoutplaten in huisaansluit-
profiel invoegen (optioneel) en in gepositioneerde sluithaak 
duwen.  
Sluithaken op constructiebalk zetten, met Zammer/tang vast-
zetten en in de gleuf van de plaat schuiven. 
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Bij een voeg in de constructiebalk indien nodig een groef-
brug gebruiken, teneinde bevestigingsklemmen ook op het 
gebied van de voegen veilig te kunnen bevestigen.

OPBOUW VERHOOGD
Na montage van de eerste steenhoutplaten huisaansluit-
profiel als afsluitlijst tegenover de gevel van het huis op het 
einde van de plaat schuiven (optioneel). Met clip steenhout-
plaat fixeren. Schroef zodanig aandraaien, dat clip parallel 
met de OK (onderkant) staat.  

Volgende steenhoutplaat ertegen leggen, eventueel  
afstandsstuk gebruiken. Punten 9 en 10 in acht nemen.  
Procedure herhalen totdat het terras kant-en-klaar gelegd is.

Bij voegen aan de kopzijde in een verband met verspringen-
de voeg Distanz Fix (afstandshouder) op dubbele ondercon-
structie in het midden tussen steenhoutplaten leggen. Aan 
buiten liggende steenhoutplaten de Distanz Fix langs onder 
vastschroeven. Daarvoor beide steenhoutplaten opstellen, 
Distanz Fix positioneren, vastschroeven en weer neerleg-
gen. Opmerking: let erop dat de Distanz Fix niet op de be-
veiligingstape ligt.

Arretier Fix voor de hoogteblokkering aan de voeg van de 
plaat (lengtezijde) in onderste gleuf voor de hel� aanbrengen 
en met daarrond gesitueerde, doorlopende steenhoutplaten 
koppelen. Daaropvolgende steenhoutplaat eveneens met 
dubbelzijdige Arretier Fix koppelen.

OPBOUW BASIS
Na 4 gelegde rijen platen tussentijdse maat nemen, de  
betre�ende rij sluithaken aan constructiebalk vastschroeven. 
Herhalen tot de voorlaatste steenhoutplaat. Steenhoutplaten  
in het randgebied tegenover constructiebalk a«orten. 
Snijkant a«anten.

OPBOUW VERHOOGD
Steenhoutplaten in het randgebied tegenover constructie-
balk a«orten. Snijkant a«anten.

Voor de afsluiting van de laatste rij steenhoutplaten in 
plaats van de Arretier Fix een stuk constructiebalk op maat 
zagen en voor de hoogteblokkering langs onder aan één 
van de beide kopzijden van de plaat vastschroeven (12 mm 
overstek tegenover de steenhoutplaat). Daarvoor beide 
steenhoutplaten positioneren, opstellen, het stuk construc-
tiebalk (en Distanz Fix) vastschroeven en de steenhoutplaten 
weer neerleggen. Daarna platen met sluithaakrand (zie  
detail       ) resp. randclip bevestigen.

Gladde randplanken moeten met de kopse kant aan het 
einde van het terras 12 mm korter dan de constructiebalken 
zijn – hierbij op afstanden letten! (zie detail       voor opbouw 
basis en       voor opbouw verhoogd)

Omlopend de gladde randplank aan de onderconstructie  
bevestigen, met de kopse kant m.b.t. de onderconstruc-
tiebalken de gladde randplank vastschroeven. (zie detail       
voor opbouw basis en        voor opbouw verhoogd)

Parallel langs de constructiebalken om de 50 cm verschroe-
ven, afstandschroeven tussen de gladde randplank en de 
constructiebalken plaatsen. (zie detail       voor opbouw basis 
en       voor opbouw verhoogd)
 

OPBOUW VERHOOGD
P5 voegprofiel wordt na de montage van het dek met behulp 
van het Rolli-opzetstuk voor de Zammer in de bovenste gleuf 
aan de lengte- en kopzijden ingebracht.

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

Bij voegen aan de kopzijde in steenverband Distanz Fix  
(afstandshouder) op dubbele onderconstructie in het  
midden tussen steenhoutplaat leggen. Aan buiten liggende 
steenhoutplaten de Distanz Fix langs onder vastschroeven. 
Daarvoor beide platen opstellen, Distanz Fix positioneren, 
vastschroeven en weer neerleggen.  
Opmerking: let erop dat de Distanz Fix niet op de beveili-
gingstape ligt.

Arretier Fix voor de hoogteblokkering aan de voeg van de 
plaat (lengtezijde) in onderste gleuf voor de hel� aanbren-
gen en met daarrond gesitueerde, doorlopende steenhout-
platen koppelen. Daaropvolgende steenhoutplaat eveneens 
met dubbelzijdige Arretier Fix koppelen.

Na 4 gelegde rijen platen tussentijdse maat nemen en de 
betre�ende rij sluithaken aan de constructiebalk vast-
schroeven. Herhalen tot de voorlaatste steenhoutplaat.

Constructiebalk met 10 mm overstek a«orten en inzagen 
(zie detail 5).

Voor de afsluiting van de laatste rij steenhoutplaten in 
plaats van de Arretier Fix een stuk constructiebalk op maat 
zagen en voor de hoogteblokkering langs onder aan één  
van de beide kopzijden van de plaat vastschroeven (12 mm  
overstek tegenover de steenhoutplaat). Daarvoor beide 
steenhoutplaten positioneren, opstellen, het stuk construc-
tiebalk (en Distanz Fix) vastschroeven en de platen weer  
neerleggen. (Zie detail       ). Sluithaakrand op stuk const-
ructiebalk plaatsen. Daarna de steenhoutplaten met sluit-
haakrand vastzetten.

Steenhoutplaten aan de kopzijde in het randgebied met  
15 mm overstek a«orten, snijkant a«anten.

 
Gladde randplanken dienen aan de kopse kant bij het einde 
van het terras 12 mm korter dan de constructiebalken te zijn 
– op afstanden letten!
 
OPBOUW BASIS
Montage van de gladde randplanken aan de kopse kant  
alsmede aan de zijkant.
 
OPBOUW VERHOOGD
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.

OPBOUW VERHOOGD
P5 voegprofiel wordt na de montage van het dek met  
behulp van het Rolli-opzetstuk voor de Zammer in de  
bovenste gleuf aan de lengte- en kopzijden ingebracht.

VOEGPROFIEL P5

GLADDE RANDPLANK
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Opmerking: A©eelding dient ter veraanschouwelijking van de positionering  
van de afzonderlijke artikelen. Plaatsingsvolgorde in acht nemen!

Opmerking: A©eelding dient ter veraanschouwelijking van de positionering  
van de afzonderlijke artikelen. Plaatsingsvolgorde in acht nemen!

Opmerking: A©eelding dient ter veraanschouwelijking van de positionering  
van de afzonderlijke artikelen. Plaatsingsvolgorde in acht nemen!

Opmerking: A©eelding dient ter veraan- 
schouwelijking van de positionering van de  
afzonderlijke artikelen. Plaatsingsvolgorde in  
acht nemen!
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