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Váš systémový partner SIHGA®:
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Částečně přiznaný šroubovaný spoj

První případně poslední palubka se připevňuje 
pomocí částečně přiznaného šroubovaného 
spoje.
Přitom se odstraní doraz z DielenFix a poté se 
DielenFix® přišroubuje k čelní straně se 
zarovnáním podle boční plochy dřeva palubky.
Připevnění palubky se provede přišroubováním 
pomocí kalených šroubů z ušlechtilé oceli do 
předvrtaného a zahloubeného otvoru shora. 

DielenFix® se jednoduše dorazem položí na 
spodní stranu prkna a přišroubuje přiloženými 

šrouby GoFix®.

Podlaha terasy přitom zůstane na horní 
straně a postranních plochách zcela 

nepoškozená!

Nyní se prkno zastrčí pod předcházející 
prkno a přišroubuje k nosné konstrukci 

pouze na druhé straně.

Podlaha tak díky DielenFix® klouže 
podle procesu bobtnání a sesychání dřeva 

dřeva a Vaši dřevěnou 
terasu nic neblokuje!

Dobré provzdušnění terasy!

Dřevo může dobře vysychat, a tím se výrazně 
prodlužuje životnost terasy.

Celková výška konstrukce
DielenFix® pouze 6 mm! 

Opticky nejnáročnější typ upevnění terasových prken!

SIHGAMID®: plast vyztužený skelnými  
                      vlákny 

Montáž lze z větší části předem připravit 
a může být provedena snadno a rychle 
bez dalšího příslušenství pomocí 
integrovaného montážního dorazu a 
samovrtných systémových šroubů 
SIHGA®, které jsou součástí každého 
systémového balení SIHGA® včetně 
vhodných kotev SIHGAFIX®.

Výpočet množství = m² : vzdálenost nosné konstrukce : (šířka terasové palubky + spára) x 2

ze SIHGAMID®

[odolné vůči UV záření, mrazu a 
horku]
šrouby z kalené ušlechtilé oceli

ze SIHGAMID®

[odolné vůči UV záření, mrazu a 
horku]
šrouby z ušlechtilé oceli
odolné vůči chlóru / slané vodě

z ušlechtilé nerezové oceli

Rozměr Tloušťka palubky *průměrné

DielenFix® DF min. množství / m2

Typ [mm] ks

* Za předpokladu: vzdálenost os spodní konstrukce: 0,5 m; šířka prken: 12 cm
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Váš systémový partner SIHGA®:


