
Všeobecné podmínky  
pro montáž teras 

 
 

Podklad musí být zhutnělý a rovný. Jako podklad je vhodný beton, stará dlažba, štěrk, kačírek. 
V případě použití štěrku je potřeba vrstvu hrubého štěrku min. 15-20 cm a na něj jemnější štěrk 

min. 5cm vrstvu, kterou je nutno zarovnat. Podklad by měl být před pokládkou suchý, čistý, 
odmaštěný, dostatečně nosný, v chráněných i nechráněných lokalitách a dostatečně vyrovnaný. 

K zabránění prorůstání rostlin je možno povrch překrýt plastovou fólií. 

• Ke konstrukci roštu se používá podkladní hranol z exotické dřevin   Bangkirai 45 x 65 mm . 
Hranoly se kladou maximálně 50 cm od sebe. 

• Je nutné dodržovat minimální mezeru mezi jednotlivými prkny 3 – 5 mm, kvůli roztažnosti 
dřeva, jsou přijatelné rozdíly v šířce jediného prken i 5 mm díky rozdílné vlhkosti dřeva. 

• Při montáži terasy se NESMÍ použít spojovací materiál podléhající korozi (např. železné vruty) 
ani jiný než doporučený vrut. V důsledku koroze těchto materiálů dřevo v místech spoje černá. 
Nesmírné škody může způsobit flex-prach, celá terasa může zčernat. Terasa by neměla přijít 
do styku s žádným jiným kovem než nerezí. Pokud např. necháte ležet na terase kladivo, do 
rána se objeví černý flek, který nejde ničím odstranit. 

• Montáž nerez vruty – každou palubky připevnit dvěma zesílenými nerez vruty speciálně 
určenými pro montáž teras – dodávané firmou BERNER, vyrobené z ušlechtilé nerez ocele 
5x50 k podkladnímu hranolu z vrchu (cca 36 ks/m2), při použití méně kvalitních vrutů, či 
menšího množství hrozí odtržení prken kvůli kroucení dřeva nebo „ustřižení“ šroubů vnitřním 
pnutím. Prkna je třeba předvrtávat. Tím se zabrání praskání dřeva a spoj je pevnější.  

• V místě napojování prkna musí být umístěny 2 podkladní hranoly vedle sebe. Každé prkno 
musí být připevněno do vlastního hranolu. Spára musí být dodržena i na čelních spojích. 

• Po pokládce je nutno vždy provést  ošetření speciální olejovou lazurou (vydatnost balení 2,5 L 
na cca 1 L 20 m2, schnutí jednoho nátěru cca 12 hod). Důsledkem neprovedení povrchové 
úpravy může být popraskání prken a terasa rychle získá patinu. Doporučujeme olejovou lazuru 
s pigmentem, která má větší UV ochranu. 

• Při větším znečištění terasových prken, dokonce v případě zmiňovaného poškození flexi 
prachem, či stykem dřeviny s korodujícím materiálem lze použít speciální čisticí prostředek 
OSMO čistič, který terase navrátí původní vzhled. Po užití tohoto prostředku je třeba terasu 
natřít olejem OSMO.  


