
K pokládce Vaší Nomawood terasy budete potřebovat 
kromě dodaného materiálu:
pokosovou pilu s kotoučem na plasty (aluminium),
vodováhu, svinovací metr, akušroubovák, vrták.
Bit a speciální imbusový klíč jsou součastí dodávky.

MONTÁŽNÍ NÁVOD 
NOMAWOOD®
TERASY
POŽADOVANÉ POMŮCKY 

SKLADOVÁNÍ A PODMÍNKY PRO POKLÁDKU

LEGENDA PRO UPEVNĚNÍ PŘI MONTÁŽI

MONTÁŽ :  DÉLKA TERASY VE SMĚRU POKLÁDKY  ≤ 4m

Teplota při pokládce se doporučuje mezi +10 až +40 �C.
K dosažení optimálního konečného vzhledu, je potřeba pokládku vykonat při stejné teplotě.
Terasové desky by se měly skladovat ve stejné teplotě jaká je v místě pokládky.
Nachází-li se terasa např. na slunci, je zapotřebí terasové desky před instalací skladovat též na slunci.

Nomawood lze aplikovat jak na pevnou spodní konstrukci, tak i na tzv. plovoucí (např. 
zpevněnou zem nebo ploché střechy). Nepřekračujte v žádném případě 40 cm rozteč 
spodní konstrukce (osová vzdálenost podkladových lišt).

Připevnění
šroubem

Připevnění  pomocí 
EASY SLIDE klipu

Připevnění  pomocí EASY 
SLIDE klipu a šroubu současně

A. SPODNÍ KONSTRUKCE

Použijte podkladovou lištu DBJ1S pouze tehdy, když je podklad 
z betonu a nebo z cementového potěru (hustoty alespoň 250 kg 
cementu /m3). Podkladové lišty je potřeba každých max. 70 cm 
připevnit k podkladu (fixování šrouby).

Ve všech ostatních případech použijte hliníkovou podkladovou lištu MJ1S. 
Spodní konstrukce musí být svázána max.35 cm díly podkladové lišty 
MJ1S, aby se rám celkově uzavřel a nesklouzával. K uchycení profilů se 
používají rohy (úhly) MJA1 a ty se přišroubují k profilům dle obrázku.
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Z přědní ve směru pokládky (na obrázku zepředu) je také zapotřebí 
přišroubovat podkladový profil DBJ1S na výšku (pootočený o 90st.), 
tentokráte bez 7mm odstupu.

Z přědní ve směru pokládky (na obrázku zepředu) je také zapotřebí 
přišroubovat podkladový profil DBJ1S na výšku (pootočený o 90 st.), 
bez 7mm odstupu, ale s 10mm výškovým vyrovnáním.

Kolem dokola se připevní lišty DBA2 
(viz obrázek). 

Kolem dokola se připevní lišty DBA2 
(viz obrázek).

B. MONTÁŽ PŘI POUŽITÍ OKRAJOVÝCH LIŠT

Boční podkladovú lištu musíte  pootočit o 90 stupňů a profil 
přišroubovat ke spodní podkladové liště DBJ1S pomocí šroubů s 
mezerou 7 mm.

Boční podkladovú lištu musíte ho pootočit o 90 stupňů a profil 
přišroubovat ke spodní podkladové liště DBJ1S pomocí šroubů s 
mezerou 7 mm a zároveň 10 mm od spodní části podkladové lišty (viz 
detail obrázku). 

7mm

7mm

7mm

10
m

m

7mm

10
m

m

Pokud nebudete instalovat okrajové - ukončovací lišty, přejděte k bodu C) POKLÁDKA SAMOTNÝCH TERASOVÝCH DESEK

Následně se po seříznutí  nasadí kolem dokola lišty DBA1 a 
připevní se klipy Easy slide clips, které se fixují i šrouby.

Následně se po seříznutí  nasadí kolem dokola lišty DBA1 a 
připevní se klipy Easy slide clips, které se fixují i šrouby.
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Při řezání desek vždy vrchní stranou položte na řezací stůl 
(spodní stranou k pile). Stejně jako u parket, nezapomeňte desky 
promíchávat, aby se docílilo splynutí barev, aby působila terasa 
esteticky a přirozeně. Nomawood záměrně není 100% barevně 
stejný, aby se zvýšila přírodní estetika.

Při řezání desek vždy vrchní stranou položte na řezací stůl 
(spodní stranou k pile). Stejně jako u parket, nezapomeňte desky 
promíchávat, aby se docílilo splynutí barev, aby působila terasa 
esteticky a přirozeně. Nomawood záměrně není 100% barevně 
stejný, aby se zvýšila přírodní estetika.

Každou terasovou desku připevněte Easy 
slide klipem na každou spodní konstrukci 
a dodatečně každou vrchní desku na 

C. POKLÁDKA TERASOVÝCH DESEK

Pokládejte všechny další desky dle následujících pokynů :
• každou další terasovou desku fixujte Easy slide klipem,
• každou další terasovou desku dodatečně fixujte šroubem k    
   podkladovému roštu.
• každou 5. terasovou desku fixujte Easy slide klipem a
   přišroubujte k podkladovému roštu. 
   (jeden klip = jeden šroub)

PŘI ORÁMOVÁNÍ LIŠTOU DBA1:
• každou 5. terasovou desku na straně upevněte kromě Easy 
   slide klipu i šroubem (přichycení stranového profilu).

Pokládejte všechny další desky dle následujících pokynů :
• každou další terasovou desku fixujte Easy slide klipem,
• každou další terasovou desku dodatečně fixujte šroubem k    
   podkladovému roštu.
• každou 5. terasovou desku fixujte Easy slide klipem a  
   přišroubujte k podkladovému roštu. 
   (jeden klip = jeden šroub)

PŘI ORÁMOVÁNÍ LIŠTOU DBA1:
• každou 5. terasovou desku na straně upevněte kromě Easy 
   slide klipu i šroubem (přichycení stranového profilu).

jednom místě pevně fixujte k podkladovému roštu (nejlépe ve 
stejném místě). Tento šroub určuje směr roztažnosti jednotlivých 
desek, které vzniká teplotními výkyvy (detailněji v tabulce D. 
DOPLŇUJÍCÍ POKYNY).

Každou terasovou desku připevněte Easy 
slide klipem na každou spodní konstrukci 
a dodatečně každou vrchní desku na 

jednom místě pevně fixujte k podkladovému roštu (nejlépe ve 
stejném místě). Tento šroub určuje směr roztažnosti jednotlivých 
desek, které vzniká teplotními výkyvy (detailněji v tabulce D. 
DOPLŇUJÍCÍ POKYNY).
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V obou případech, i v obou způsobech spodní konstrukce (pevná/plovoucí) musíte v místech, kde se napojuje další terasová deska 
(vznikne mezera) přidat 1 spodní podkladovou lištu, tzn., že budou vedle sebe 2 podkladové lišty a zároveň budou v místě napojení 
(mezery) i 2 Easy slide klipy. 

Každou terasovou desku připevěte na spodní konstrukci Easy slide klipem a současně přišroubujte v jednom místě napevno ke 
spodní konstrukci. Tento šroub zajišťuje směr (orientaci) roztažnosti desek (viz obrázek), která vzniká kolísáním teplot (detailněji v 
tabulce D. DOPLŇUJÍCÍ POKYNY).

Když je délka terasy ve směru pokládky terasových desek větší než 4m, máte 2 možnosti pokládky :

D. DOPLŇUJÍCÍ POKYNY

Vzhledem na kolísání teplot se terasové desky prodlužují nebo zkracují o 
0,08 mm/bm/�C. Proto musíme s tímto faktorem při montáži počítat. 

Princip výpočtu pro velikost distance mezi jednotlivými terasovými díly je: 
• Velká délka = velká mezera • Montáž při nízké teplotě = velká mezera
• Malá délka = malá mezera • Montáž při vysokých teplotách = uzavřená mezera

MONTÁŽ :  DÉLKA TERASY VE SMĚRU POKLÁDKY  > 4m

Pro zjednodušení pokládání se používají NOMAWOOD® distanční vložky, 
které jsou součástí při dodání materiálu.

Tabulka roztažnosti 
materiálu (teplota materiálu)

Teplota podla-
hových desek na bm

0°C 5 mm
12°C 4 mm
24°C 3 mm
36°C 2 mm
48°C 1 mm

V JEDNÉ LINII 

TZV. NA DIVOKO (S PŘEKLADEM)

TZV. NA DIVOKO (S PŘEKLADEM)

TZV. NA DIVOKO (S PŘEKLADEM)
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