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Outdoor  Floor ing

Handleiding

Behaaglijk ,  modern & mediterraan



Belangrijke voordelen

Belangrijk zijn de vele voordelen die inherent zijn aan deze vloerconstructie.

Naast de materiaalkeuze en de verwerking willen wij de volgende punten onder uw aandacht brengen:

•  De kleurechtheid is gegarandeerd. Na een geringe verkleuring, na ongeveer een jaar,  

blijft de vloerkleur constant van ’toon’.

• Er zijn op dit moment vele tijdloze kleurtinten beschikbaar.

• De vloerdelen worden vervaardigd uit volledig gerecycled materiaal.

• Van nature hebben de vloerdelen een Antislipwerking. Bij nat weer extra effectief!

•  Het materiaal is duurzaam.

• Splintert niet.

• De draagkracht van de vloerdelen is zeer groot.

• Het onderhoud is eenvoudig.



Bouwinstructie
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❶   Belastbaar, verdicht ballast- of grindbed 
(geen zandbed)

❷   Constructiebalken op betonplaten met 
bevestigingsblokken voor afsluitlijst

❸  TOP-vlonderplanken® terrasplanken
❹  Gladde randplank als omlopende terrasafsluiting
❺  Kiezelrand omlopend
❻  Omlopende randstenen op zand of mager beton
❼  Tuinaarde
❽  Gazon
❾  Drainage



Bouwinstructie

Ondergrond en fundering

Montageschema voor onderconstructie

❶  Grondslag met 4% hellingshoek
❷   Belastbaar, vorstvrij grindbed met 

1% hellingshoek voor drainage
❸  Worteldoek leggen
❹  Betonplaten/grindtegels 100 x 25 x 5 cm
❺  Afstand tot vaste bouwonderdelen min. 2 cm
❻   Afstand max. 30 cm (afstand aan kopzijde zo kiezen,

dat onderconstructiebalk min. 10 cm op plaat ligt)

❶   Alle buitenste constructiebalken
leggen en in de betonplaat vastschroeven

❷   Hartafstand planken 250 mm = 45-50 cm
Hartafstand planken 150 mm = 35-40 cm

❸  Afstand aan kopzijde min. 1 cm
❹  Afstand tot vaste bouwonderdelen min. 2 cm
❺  Indien nodig compensatieplaten gebruiken
❻   Minimumafstand van de onderconstructiebalk 

tot de rand van de steenplaat 10 cm
❼  7 mm ruimte tussen elke constructiebalk 

1%



Wildverband Rijverband

Constructiebalk
verticaal leggen!

Constructiebalk
niet horizontaal leggen!

❶  Afstand aan kopzijde min. 0,7 cm
❷   In het rijverband dubbel gelegde constructiebalken 

dienen in de betonplaat te worden vastgeschroefd.❶  Afstand aan kopzijde min. 0,7 cm
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Kliksysteem Afwerkprofiel  /  Plint

❶  T-clip
❷  Bevestigingsklem
❸   Aanhaalmoment in acht nemen.

Schroeven 4 x 40 zwart.
❹  Legrichting van de planken loodrecht op het gebouw

❶  Afstand minimaal 1 cm door afstandhouder
❷  Afstandhouder met schroeven 4 x 40 V2A in tussenstuk bevestigen.
❸   Bevestigingsblok 5 x 3 cm met schroeven 4 x 60 V2A ter plekke 

op maat zagen en in aanpalende constructiebalk vastschroeven



Alternatieve afsluitkappen Speciale variant dakterras

Speciale variant sanering van oude stenen terrassen

❶  Dakbaan
❷  Rubberen mat
❸   Betonplaat 100 x 25 x 5 cm
❹   Compensatie-/onderplaat

1% hellingshoek aanhouden, opstuwing van  
water voorkomen, dakafwatering garanderen,  
aard van de opbouw met een vakman overleggen

❶   Constructiebalken met onderplaat 
en compensatieplaat monteren en niet 
direct op het oude oppervlak leggen. 
 
1% hellingshoek in acht nemen❶  Voor dakterras met dakbedekking contact opnemen
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