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Welkom bij megawood®

Fijn dat u voor megawood® gekozen hebt!

Wij bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen en 

wensen u veel plezier met deze hoogwaardige en unie-

ke producten. Lees de instructies in deze bouwhandlei-

ding en gebruik zowel voor de splintervrije terrasplanken 

als voor de privacyschermen uitsluitend origineel toebe-

horen van megawood®. Alle afbeeldingen in deze bouw-

handleiding dienen als voorbeelden voor de opbouw. 

Bij specifi eke technische kwesties raden wij u aan om 

deze ter plekke op te lossen met een ervaren vakman.
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PRIVACYSCHERM STANDARD

PRIVACYSCHERM COMPACT FIX

* Bij het privacyscherm COMPACT FIX zijn de kleuren donkerder, omdat het oppervlak niet geborsteld is.

* *

Ruime keuze aan kleuren 

met kleurontwikkeling

Het uitgebreide kleurenprogramma van de splintervrije 

megawood®-terrasplanken is gebaseerd op natuurlijke kleurtonen 

en past daardoor harmonisch in de individuele omgeving van uw 

tuin. Zet met uw nieuwe terras accenten en verheug u op een 

megawood®-product dat met de tijd alleen maar nóg mooier 

wordt. De splintervrije megawood®-terrasplank bestaat tot 75 % uit 

natuurlijke vezels. Kleine kleurafwijkingen en nuances zijn gewenst 

en benadrukken het natuurlijke karakter van hout. De kleur van 

het product zal nog veranderen en naargelang het zonlicht binnen 

enkele maanden zijn defi nitieve natuurlijke kleur krijgen. 

Bij gedeeltelijk overdekte terrassen duurt dit proces langer.

KLEUREN KLEURONTWIKKELING

NATUURBRUIN
Aangenaam – helder. Onze kleur natuurbruin 

past ideaal en bijzonder natuurlijk in de 

zonovergoten omgeving van uw tuin.

Bij de afgebeelde kleuren en oppervlakken is het druktechnisch niet uit te 

sluiten dat deze afwijken ten opzichte van de originele producten.

LAVABRUIN
Warm – aantrekkelijk. Onze kleur lavabruin 

straalt een levendige warmte uit voor een 

stijlbewuste vormgeving van uw terras.

LEIGRIJS
Elegant – tijdloos. Onze kleur leigrijs overtuigt vooral als 

extravagante blikvanger voor de moderne architectuur. NOTENBRUIN
Klassiek – hoogwaardig. Onze kleur notenbruin 

aversterkt de harmonische vormgeving van uw 

terras en vestigt alle aandacht op het wezenlijke.

BASALTGRIJS
Modern – veelzijdig. Onze kleur basaltgrijs is de edele aanvulling 

voor veel verschillende stijlrichtingen rondom uw huis.

Kleurenoverzicht
NATUUR-

BRUIN

NOTEN-

BRUIN

LAVA-

BRUIN

BASALT-

GRIJS

LEI-

GRIJS

NATUURBRUIN, 

NOTEN-

GEMARMERD

Na het 

plaatsen

NATUURBRUIN LAVABRUIN BASALTGRIJS LEIGRIJSNOTENBRUIN

Na 1–2  

maanden*

Na 4–6 

maanden*
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* Afbeeldingen als voorbeeld van de natuurlijke kleurontwikkeling na het plaatsen.
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IMPREGNERING

Reinigingsemulsie voor 
splintervrije megawood®-
terrasplanken
Megaclean is een zeer doeltreff end, 

biologisch afbreekbaar concentraat met 

emulsiewerking. Het wateroplosbare, 

ontvettende product met enorm snelle 

dieptewerking verwijdert vet, olie, inkt, 

kool, kerosine, roet en andere hardnekkige 

verontreinigingen. Megaclean mag alleen 

bij een temperatuur boven de 15°C 

worden gebruikt. Indien de reiniging met 

water en megaclean niet succesvol is, 

kunnen hardnekkige vlekken ook met 

een messingborstel worden verwijderd. 

Omdat de planken doorgekleurd zijn, zal 

de behandelde plek in het begin wat lichter 

zijn. Na enkele weken zal deze echter weer 

dezelfde kleur hebben als de rest van het 

oppervlak.

Watervlekken
Bij gedeeltelijk overdekte terrassen kunnen 

zich aan de overgang tussen het overdekte 

en open gedeelte watervlekken vormen. 

Regenwater wordt over de terrasvloer 

tot aan het overdekte gedeelte gespoeld 

en droogt later op. Stofdeeltjes worden 

daardoor tijdelijk vochtig gemaakt, drogen 

vervolgens op en blijven dan op het 

oppervlak liggen. Op het niet-overdekte 

gedeelte, dat voortdurend aan zon en regen 

is blootgesteld, is dit eff ect slechts gering 

en afhankelijk van de omstandigheden. 

De kwaliteit wordt hier echter niet door 

verminderd en dit verschijnsel vormt 

dan ook geen reden tot reclamatie. De 

watervlekken kunnen doorgaans met helder 

water en gewone reinigingsapparaten 

worden verwijderd. Dit eff ect neemt in de 

loop van de tijd af, maar kan niet helemaal 

worden vermeden.

Algemene reinigings- en 

onderhoudsinstructies

Op voorwaarde dat de aanbevolen hellingshoek in acht wordt genomen, biedt het hout-po-

lymeermateriaal van de megawood®-terrasplanken het voordeel van bijzonder onderhouds-

arm te zijn. Toch dient af en toe een reiniging te gebeuren, omdat milieu en gebruik altijd 

sporen achterlaten. Maar in de loop van de tijd vermindert de neiging tot zichtbare vuilop-

name en vormt zich een natuurlijke patina. Voor een normale reiniging mogen principieel 

geen reinigingsmiddelen worden gebruikt. Het vuil dient eerst met een droge bezem te wor-

den verwijderd. Als dit niet volstaat, kan het vuil met helder water (tuinslang) opgelost en 

met een borstel weggeveegd worden. Indien een grondigere reiniging noodzakelijk is, kunt 

u een hogedrukreiniger gebruiken. Hierbij dient in elk geval een lage druk, een gepaste af-

stand tussen sproeikop en terrasplanken en een matige temperatuur te worden gekozen. 

Vlekken van fi jn stof, zoals roet en metaalstof, maar ook verf- en lakvlekken dienen in ieder 

geval te worden vermeden.

Bescherming tegen vlekken

Met het nieuwe megawood® indoor protect hebben wij voor het eerst een product ontwik-

keld dat een echte binnentoepassing van de splintervrije megawood®-terrasplanken moge-

lijk maakt (bijv. in wintertuinen). Verontreinigingen zoals bijv. vet, jam en andere, vormen 

geen probleem op een megawood®-terras dat in de openlucht ligt, omdat de natuurlijke 

weersinvloeden met de afwisseling van zonlicht (uv-stralen) en bewatering (regen) de orga-

nische verbindingen afbreken, zodat de vlekken binnen enkele dagen of weken vanzelf weer 

verdwijnen. Binnen in gebouwen bestaat dit natuurlijke eff ect helaas niet, zodat hier andere 

manieren moeten worden gevonden.

Met dit nieuwe impregneermiddel kunt u uw terrasplanken nu ook binnen tegen vlekken 

beschermen. Wij adviseren een impregnering vóór het eerste gebruik van het terras. 

Houd er rekening mee dat de behandeling naargelang nodig moet worden herhaald.

Insluiting van natuurlijke 
vezels (bast)
Megawood® bestaat voor 75 % uit natuurlijke 

vezels. Deze worden speciaal behandeld, 

gedroogd en in een gesloten systeem naar 

het productieproces gebracht. Door de 

gebruikte grondstof kan het tot een geringe 

insluiting van andere natuurlijke vezels 

komen, bijv. bast (overgangslaag tussen 

schors en hout). Deze deeltjes kunnen onder 

invloed van het weer aan de oppervlakte 

komen. Dit mag slechts bij maximaal 0,03 % 

van de oppervlakte het geval zijn. De grootte 

van de deeltjes mag niet meer dan 0,5 cm² 

bedragen. Door het gebruik van het terras 

(slijtage) zullen deze deeltjes in de loop van 

de tijd grotendeels weer verdwijnen. Ze 

kunnen ook mechanisch worden verwijderd. 

Het product wordt hier niet door beschadigd. 

In navolging van de EPLF (de vereniging van 

Europese laminaatfabrikanten) worden voor 

de beoordeling die deeltjes in aanmerking 

genomen, die in staande positie vanaf 

ooghoogte zichtbaar zijn bij verticale 

lichtinval.

REINIGING EN 
ONDERHOUD

Ingesloten vezels voor 
blootstelling aan 

het weer

Ingesloten vezels na 
blootstelling aan het 

weer

NIEUW
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www.megawood.com/nl/terrasplanner
Met de megawood-terrasplanner plant u uw 

droomterras snel en ongecompliceerd online.

GOED GEPLAND
Eerste omzetting van uw terrasideeën voor 

het gesprek met een adviseur

GOED GEADVISEERD
Direct contact met de dealer in uw buurt

GOED GELEGD
De montage wordt in een fi lmpje stap voor 

stap uitgelegd, voor een optimale 

opbouw van uw terras

Een eerste, goed plan

Voor een optimaal gepland terras is veel verschillende informatie benodigd. 

Met de megawood®-terrasplanner kunt u een nauwkeurige planning van 

uw terrasproject uitvoeren en deze als basis voor het gedetailleerde 

adviesgesprek bij uw houthandelaar opslaan, afdrukken of per e-mail 

verzenden.

U begint met de weergave van uw huisoppervlakte en andere relevante 

bouwelementen. In een tweede stap plaatst u uw megawood®-droomterras 

al aan uw huis, kiest u de megawood®-planksoort en -kleur en gee�  u 

de gewenste legwijze en opbouw aan. Op deze manier kunt u snel en 

eenvoudig verschillende ideeën voor uw droomterras visualiseren. In 

slechts enkele stappen kunt u vervolgens een complete materiaallijst voor 

uw nieuwe megawood®-terras opstellen. Deze ontwerpen dienen als basis 

voor een uitgebreider adviesgesprek met uw houthandelaar en voor een 

berekening van de kosten. Op onze website kunt u via de geïntegreerde 

dealerzoekfunctie comfortabel en eenvoudig een aanbieder in uw buurt 

vinden. Wij wensen u veel plezier en succes bij het plannen.

NIEUWE 
versie in 2014

145�mm 145�mm8�mm 8�mm12�mm

Dimensionering van het terras bij een plankbreedte van 145 mm.

8�mm 8�mm12�mm 242�mm 242�mm

Dimensionering van het terras bij een plankbreedte van 242 mm (Jumbo).

•  In overeenstemming met de principes van de constructieve 
bescherming van houten materialen adviseren wij om de plan-

ken altijd met een voldoende grote hellingshoek te leggen, zo-

dat het water veilig van het huis weg kan worden geleid. Op deze 

manier voorkomt u watervlekken en opgestuwd water alsmede 

ernstige schade aan het gebouw. 

•  Zorg voor een vaste, belastbare en vorstvrije ondergrond. Voor-

zichtig! Voorkom opstuwing van water!

•  Zorg ervoor dat de megawood®-terrasplanken en -constructie-

balken niet in aanraking met de aarde komen! Een uitzondering 

hierop is de megawood®-constructieplank.

•  Holle ruimten tussen onderconstructie en onderplaten mogen 

niet worden opgevuld, opdat een uitwisseling van warme en kou-

de lucht plaatsvindt. Door de afstanden in acht te nemen, wordt 

voor voldoende ventilatie gezorgd en wordt opgestuwd water 

vermeden.

• Zorg voor een voldoende gedimensioneerde afwatering. Voor-

kom opgestuwd water en garandeer ook bij sterke regen een 

volledige afvoer van het water.

•  Neem de minimumafstand tot vaste bouwonderdelen 
(bijv. huismuren) in acht: 2 cm.

• Neem de afstanden tussen de constructiebalken in acht.

•  Neem de minimumafstanden van de dilatatievoegen in acht, 

opdat de constructie indien nodig ongehinderd kan uitzetten.

•  Het is belangrijk dat alle gaten worden voorgeboord.

•  De legrichting volgens de ingedrukte pijl op het verpakkingseti-

ket en in de plankgroef dient in acht te worden genomen.

•  Megawood® is een natuurlijk materiaal. Kleurafwijkingen en 

nuances zijn dan ook normale verschijnselen, die bovendien het 

natuurlijke karakter van het hout benadrukken. Daarom dienen 

de planken vóór het leggen te worden gemengd.

• De planken mogen maximaal 5 cm ten opzicht van de onder-

constructie uitsteken.

• Alle snijkanten van de splintervrije planken moeten worden 

afgekant (ca. 3 x 3 mm).

• Splintervrije megawood®-terrasplanken niet spannen, omgor-
den of forceren.

• De megawood®-bouwhandleiding vormt de basis voor alle leg-

varianten. Bij afwijkingen en hierdoor ontstane gebreken wordt 

geen garantie gegeven.

• Voor toepassingen die een KOMO-kwaliteitsverklaring verei-

sen, is een statisch voldoende gedimensioneerde, dragende en 

onbreekbare onderlaag noodzakelijk als draagvlak voor de splin-

tervrije megawood®-terrasplanken resp. onderconstructies/con-

structieplanken.

• In de productie zijn bepaalde maattoleranties in lengte, breed-

te en dikte niet uit te sluiten. Houd hier bij de montage rekening 

mee.

• Hanteer bij de berekening van het aantal planken de volgende 

vuistregel: u hebt vanaf de rand van de constructiebalken 12 mm 

afstand tot de eerste plank nodig; dan rekent u voor de voegen 

153 mm (bij 145 mm-planken) of 250 mm (bij 242 mm-planken) 

per plank.

Planning en verwerking van megawood®

Legrichting 

Om een homogeen oppervlakte-eff ect te bereiken, dienen alle plan-

ken in dezelfde legrichting te worden gemonteerd. Deze richting 

wordt aangegeven door een pijl in elke plankgroef en op het verpak-

kingsetiket. Zo vermijdt u het zogenoemde ‘grasmaaiereff ect’.
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TERRAS-
PLANNER

Bij gebruik van een gladde randplank vergroot de breedte met 

17 mm.

PLANNINGS-
PRINCIPES



max. 100 cm

max. 80 cm

max. 130 cm
max. 25 cm

max. 20 cm

max. 20 cm

NIEUW

min. 11,1 cm

2 cm
2 cm 2 cm

2 cm

0,8 cm

2 cm

0,8 cm

18 cm

2 cm

Legwijze in rij- en wildverband
Gelijkliggende plaatsing van de terrasplanken (afbeelding links, rijverband) en wisselende 

plaatsing (afbeelding rechts, wildverband) tot een terrasoppervlakte van 12 × 12 m. Aan de 

voegen tussen de planken dienen de constructiebalken met een onderlinge afstand van 

2 cm te worden geplaatst! Deze constructiebalken moeten in de betonplaat worden vastge-

schroefd en overeenkomstig van bevestigingstape worden voorzien. De voegen tussen de 

terrasplanken moeten minimaal 8 mm groot zijn. 

BELANGRIJK In rijverband moeten de constructiebalken in dit gedeelte dubbel worden 
gelegd op een afstand van 18 cm (hartafstand). 

Leggen van oppervlakken groter dan 12 × 12 m
Schroef het voegprofi el in lengte- of dwarsrichting van de terrasplanken in de betonplaat vast.  

BELANGRIJK Tussen terrasplank, constructiebalk en voegprofiel dient een afstand van 
ten minste 2 cm aan beide zijden te worden aangehouden!

Legwijzen met het onderconstructiesysteem FIX STEP-systeem
Alle beschreven legwijzen kunnen ook met het nieuwe onderconstructiesysteem 

megawood® FIX STEP worden gerealiseerd. Neem hiervoor de instructies op de pagina’s 12 

tot 18 in acht.

Installatie op oude terrasbedekking
Bevestiging van de onderconstructie op de oude terrasbedekking: de constructiebalken op 

compensatie-/onderplaten of rubberen pads (totale opbouw ten minste 20 mm) monteren en 

vastschroeven. Niet direct op de oude bedekking leggen, om de waterafvoer te garanderen.

BELANGRIJK Opbouw alleen mogelijk bij voldoende afwatering van de oude bedekking 
met een hellingshoek van 2 %. Opstuwing van water onmogelijk maken. Voor voldoende 
ventilatie zorgen. 

Installatie op dakterrassen
Neerleggen van de betonplaat op de bestaande beschermmat: de constructiebalken met 

onderplaten of rubberen pads (ten minste 3 mm) in de betonplaat 400 × 400 × 50 mm 

vastschroeven. Voor een voldoende gedimensioneerde afwatering zorgen, om een volledige 

waterafvoer te garanderen.

BELANGRIJK De aard van de constructie met een architect of gespecialiseerd bedrijf 
overleggen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Het is aan te bevelen om het dakterras te 
omgeven met een kiezelrand (korrel 32 tot 64 mm), die dan voor de gepaste ventilatie zorgt.

CONSTRUCTIE-
PLANK

min. 8,1 cm

NIEUW
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LEGWIJZEN
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Opmerking
Het megawood®-plankenassortiment wordt geleverd in de lengtes 300 / 360 / 420 / 480 

/ 540 / 600 cm (behalve de WAVE-plank, zie pagina 31). Terrasprojecten die een grotere 

lengte vereisen, kunnen door middel van een rij- of wildverband worden gerealiseerd. 

Bank De megawood®-bank met doorlopende 

CONSTRUCTIEPLANKEN kan met een hartafstand tot 130 cm 

en een oversteek tot 25 cm worden gerealiseerd. De zitting 

en rugleuning vormen een elegante eenheid, die het hoogste 

zitcomfort beloo� . De bank is als compleet bouwpakket in alle 

vijf de kleurvarianten verkrijgbaar.

Trap De megawood®-CONSTRUCTIEPLANK is de ideale 

bedekking voor uw terrastrappen. Dankzij het extreem hoge 

draagvermogen van de megawood®-CONSTRUCTIEPLANK 

kunt u trapconstructies met een hartafstand tot 80 cm en een 

oversteek tot 20 cm uitvoeren.

Vlonder Zelfs in een zwaar belaste toepassing zoals 

een vlonder kan de megawood®-CONSTRUCTIEPLANK met 

een hartafstand tot 100 cm en een oversteek tot 20 cm 

als bedekking worden ingezet. Het regelmatige contact 

met water vormt geen probleem voor de megawood®-

CONSTRUCTIEPLANK. 

Veelzijdig in gebruik 

De CONSTRUCTIEPLANK van het merk megawood® is een echt multitalent. Hij kan niet 

alleen als onderconstructie worden gebruikt, maar ook als trap of bank.

Zelfs voor een toepassing als vlonderbeplanking is de megawood®-CONSTRUCTIEPLANK 

geschikt. Het extreem hoge draagvermogen maakt de megawood®-CONSTRUCTIEPLANK 

uiterst veelzijdig en opent steeds weer nieuwe toepassingsgebieden, waarin andere 

producten op hun mechanische grenzen stoten. De megawood®-CONSTRUCTIEPLANK is 

verkrijgbaar in de kleuren natuurbruin, notenbruin, lavabruin, basaltgrijs en leigrijs.

CONSTRUCTIEPLANK
40 × 112 mm | L: 360 cm

CONSTRUCTIEPLANK 
PREMIUM PLUS
40 × 112 mm | L: 360 cm



FIX STEP-systeem – de variabele onderconstructie Comfortterras – voor een nieuw soort voetgevoel!

FIX STEP 
SYSTEEM

Totale hoogte bij de gewone opbouw 

Totale hoogte bij de verhoogde opbouw

Verhoogde opbouw met het FIX STEP-systeem
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Met het nieuwe megawood FIX STEP-

systeem bieden wij u als eerste fabrikant 

een omvattend en doordacht systeem, 

van grindbed tot terrasplank. Dit systeem 

onderscheidt zich door zijn eenvoudige 

hantering en snelle montage. Tijdrovende 

voorbereidende werkzaamheden zoals 

bijv. het voorboren in beton, behoren 

tot het verleden. Met het nieuwe 

megawood® FIX STEP-systeem kiest u 

voor een snelle en variabele installatie 

van uw terrasbedekking. Speciale 

constructies, zoals bijv. dakterrassen, 

kunnen dankzij het geringe gewicht van 

de systeemcomponenten en de variabele 

hoogte-instelling zeer eenvoudig worden 

gerealiseerd. Met dit systeem kunt u alle 

opbouwvarianten van uw nieuwe terras 

uitvoeren, van een open terras via een 

gesloten terras tot en met bijzondere 

Opmerking
De gewone opbouw van het FIX STEP-systeem 

is uitsluitend geschikt voor de installatie als 

een open terras. 

Opmerking
De bevestiging van de planken kan zowel met de 

FIX STEP-vastzetklemmen als met de standaard 

bevestigingsklemmen gebeuren.

Opmerking
De verhoogde opbouw van het FIX STEP-

systeem is geschikt voor de installatie als 

een open of gesloten terras. 

13 12 

constructies zoals bijv. een dakterras of 

een installatie boven op een bestaande 

terrasbedekking.

Voor terrasprojecten die een planklengte 

buiten het door megawood® aangeboden 

lengtespectrum (meer dan 6 m lang) 

vereisen, is het noodzakelijk de legwijze 

overeenkomstig aan te passen. Hierbij 

zijn de volgende legwijzen mogelijk: rij- en 

wildverband.

NIEUW

Constructiebalk (40 × 60 mm)

Bevestigingstape

Standaard houder

Standaard plaat

Constructiebalk (40 × 60 mm)

Bevestigingstape

Opzetstuk

Komfortpad

Standaard houder

Standaard plaat

Twee constructiebalken (40 × 60 mm)

Bevestigingstape

Twee opzetstukken

Twee comfortpads

Houder DUO

Randplaat DUO

Gewone opbouw met het FIX STEP-systeem

Het megawood®-comfortterras is nog een innovatie voor het 

seizoen 2014. Door het gebruik van megawood®-comfortpads 

in combinatie met het megawood® FIX STEP-systeem wordt 

het megawood®-comfortterras het eerste terras ter wereld met 

loopdemping. Dit unieke loopcomfort kan alleen met de verhoogde 

opbouw van het FIX STEP-systeem worden bereikt.

Twee constructiebalken (40 × 60 mm)

Bevestigingstape

Houder DUO

Randplaat DUO



Voorbereiding
1. De grondslag omlopend 50 cm groter 

dan de geplande terrasbedekking voorbe-

reiden met 4 % hellingshoek en aan de rand 

van een drainage voorzien.

2. Een belastbaar ballast- of grindbed 

(vorstbestendig) met 2 % hellingshoek aan-

leggen. Aansluitend met fijne kiezel aftrek-

ken, om oneffenheden te egaliseren.

Onderconstructie

3. Om te beginnen in alle FIX STEP-platen 

FIX STEP-houders met dezelfde hoogte-
instelling vastklikken. Deze aansluitend in 

het midden met een stuk bevestigingstape 

beplakken.

Optioneel: Om de opbouw de verhogen en 

de loopdemping te verbeteren, een FIX 
STEP-comfortpad met het bijpassende op-

zetstuk in de houders vastklikken. Deze op-

zetstukken vervolgens in het midden met 

een stuk bevestigingstape beplakken. 

→ Zie pagina 13

4. Plaatsing van de FIX STEP-randplaten 
DUO op een afstand van 4 cm parallel met 

opgaande gebouwdelen en op een hartaf-

stand van max. 65 cm. De FIX STEP-platen 

parallel hieraan op een hartafstand van 50 

cm verdelen. Aan het einde van het terras 

weer FIX STEP-randplaten DUO plaatsen. 

→ Zie schets onderconstructie

5. Om het uitspringen van de construc-
tiebalken te minimaliseren, de FIX STEP-

platen draaien.

6. Bij een terraslengte van meer dan 

360 cm moet aan de stootvoeg van de glad-

de randplanken een FIX STEP-randplaat 

DUO worden geplaatst.

max. 50�cm max. 50�cm

1�cm

32�cm

7. Constructiebalken (40 × 60 mm) met 

de sleuven naar beneden in de FIX STEP-

houders vastklikken. 

8. Bij een terrasbreedte van meer dan 
360 cm moeten de voegen tussen de con-

structiebalken altijd onderling verspringen. 

Hiervoor de voegen tussen de balken met 

een op 32 cm afgezaagde FIX STEP-verbin-

dingsschoen verbinden en aan één zijde 

vastschroeven. Tussen de constructiebalken 

een afstand van 1 cm aanhouden. 

→ Zie schets onderconstructie   8 

32�cm

15,5�cm1�cm

7�cm

15,5�cm1�cm

4x35

9. Voor de vrije uitzetting moeten de voe-

gen tussen de gladde randplanken en de 

constructiebalken zich op dezelfde plek be-

vinden. 

1�cm

6�cm6�cm

32�cm

Verder moet voor de vrije uitzetting van de 

FIX STEP-verbindingsschoen een uitsparing 

van 2 cm breed en 1 cm diep aan de schroef-

verbinding voor de latere montage van de 

gladde randplank worden gemaakt.

13�cm

2�cm2�cm

10. Aansluitend alle constructiebalken aan 

de zijde waar met het leggen van de terras-

planken zal worden begonnen, exact uitlij-
nen.

11. Na het leggen van de constructiebalken 

de positie van de FIX STEP-platen contro-
leren en indien nodig aanpassen.

12. Montageband onder de constructiebal-

ken aanbrengen en met behulp van de FIX 
STEP-montageschoen aan alle constructie-

balken vastschroeven. Het montageband 

dient om het terras te verstevigen. → Zie  12 

I

III

II

M6
x16

4x35

13. Voor het aanbrengen van de FIX STEP-
randklemmen dienen de constructiebalken 

eerst alleen aan de zijde waar met het leg-

gen van de planken moet worden begonnen, 

12 mm van de rand verwijderd, 5 mm diep 

en ten minste 2 mm breed te worden inge-

zaagd. → Zie  13 
In deze sleuf wordt vervolgens de tweedeli-

ge FIX STEP-randklem met behulp van een 

tang aan de constructiebalk vastgemaakt.

I

5 mm

12 mm

IV V

II III

14. Om te voorkomen dat de terrasplanken 

later kunnen verschuiven, moet zelfkleven-

de bevestigingstape worden aangebracht 

op de constructiebalk die het dichtste bij 

het midden van de planken ligt.  

→ Zie  14 

Montage van de terrasplanken

15. De eerste plank moet in de gepositio-

neerde randklemmen worden geduwd. Hier-

bij moet tussen de planken en opgaande, 

vaste gebouwdelen een afstand van 2 cm 

worden aangehouden. Bij gebruik van het 

optionele huisaansluitprofiel eerst de 

plank invoegen en dan pas positioneren. 

→ Zie  15 

16. De samengevoegde FIX STEP-vastzet-
klemmen worden dan op de afzonderlijke 

constructiebalken gezet, tegen de plank ge-

schoven en met behulp van een tang vast-

gemaakt.

I II

III

IV

17. In het geval planken moeten worden be-

vestigd op minder dan 10 mm afstand van de 

voegen tussen de constructiebalken, moeten 

eerst groefbruggen worden geplaatst, voor-

dat de vastzetklemmen worden gemonteerd.

II

I

Bij het open terras moeten op de randen

etklemmen afdekkappen worden aan-

cht.

Na het installeren van drie rijen planken 

ontrole een tussenmaat nemen, om 

arallelle opbouw te garanderen. Let 
mdat de FIX STEP-vastzetklemmen

itend dienen om de planken in hun ver-

positie vast te zetten, moeten ze bij 

derde rij planken aan de constructie-

n worden bevestigd met de bijgele-
e schroeven, voordat de afdekkappen 

en aangebracht. Het proces herhalen, 

e voorlaatste plank wordt gelegd. 

3

6

Dan de lengte van de constructiebal-
bepalen en gelijk afzagen.

Aansluitend de sleuf voor de randklem-f
maken en de planken volledig monteren.

stap 13

Nu aan de rand de terrasplanken aan 

pzijde afzagen met een oversteek van 

m ten opzichte van de constructiebalk 

 snijkanten afkanten.

23. De gladde randplanken parallel met 
de constructiebalk afzagen, waarbij de 

gladde randplank aan beide uiteinden van 

het terras 1,2 cm korter dan de constructie-

balk moet zijn.

6�cm

1,2�cm

Een gladde randplank op zijn plaats houden 

en samen met de constructiebalk voorboren 

met ∅ 7 mm.

Hierbij een maximale afstand van 6 cm tot 

de uiteinden en van 50 cm tussen de boor-

gaten aanhouden. Aansluitend de gladde 

randplanken met ∅ 10 mm naboren, verzin-

ken, met schroeven, sluitringen en moeren 

aanbrengen en met een afstandsvoeg van 

1 cm tot de terrasbedekking uitlijnen.

1�cm

1,5�cm

4�cm
M8x80

24. De gladde randplanken parallel 
met de onderconstructie afzagen en 

samen met de constructiebalk voorboren 

met ∅ 7 mm. De gladde randplanken 

met ∅ 10 mm naboren en monteren.

M8x80

4�cm

1�cm
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OFFENES DECK

14

13

12

15

2

1
4 % 

2 % 

Hellingshoek 
in legrichting

VERHOOGDE OPBOUW

10,4 cm 

max. 65 cm

max. 50 cm

Neem de minimumafstand van 4 cm 
tot opgaande, vaste gebouwdelen in acht.

Ventilatie

Waterafvoer 
voor drainage

Opmerking
Het FIX STEP-systeem is niet bedoeld om de 

hellingshoek van het terras tot stand te brengen.

Opmerking 
Bij de legwijze van de WAVE-terrasplank (open) 

is meer onderhoud en reiniging vereist, waarbij 

regelmatig het vuil uit de groeven van de plan-

ken dient te worden verwijderd. De hartafstand 

van de constructiebalken bedraagt 40 cm. Een 

hellingshoek van ten minste 2 % in lengterichting 

is absoluut noodzakelijk.

4 cm 
afstand van rand-
plaat DUO tot vas-
te gebouwdelen

max. 50 cm 
hartafstand van 
alle platen in 
plankrichting

Hartafstand 
van alle platen 
in legrichting
max. 65 cm

Verbindingsschoen gekruist in het 
midden tussen de platen zetten

FIX STEP-SYSTEEM OPEN TERRAS

2 cm

GELIJKLIGGENDE OPBOUW

Opmerking: gelijkliggende opbouw
Om de noodzakelijke ventilatie onder het terras te 

garanderen, is de gelijkliggende opbouw uitdruk-

kelijk alleen als open terras toegestaan. Tussen de 

planken en opgaande, vaste gebouwdelen moet 

altijd een afstand van 2 cm worden aangehouden.

8

Schets onderconstructie

4 cm

14 

Let op!
Omdat de FIX STEP-vastzetklemmen uitsluitend 

dienen om de planken in hun verticale posi-

tie vast te zetten, moeten ze bij elke derde rij 
planken aan de constructiebalken worden be-
vestigd met de bijgeleverde schroeven, voor-

dat de afdekkappen worden aangebracht.
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13

15

12

14

23

18

2

1

17,7 cm 

4 % 

2 % 

Hellingshoek 
in legrichting

Waterafvoer 
voor drainage

max. 65 cmmax. 50 cm

Ventilatie

Neem de minimumafstand van 4 cm 
tot opgaande, vaste gebouwdelen in acht.

GESLOTEN TERRAS

Opmerking
De WAVE-planken mogen niet als 

gesloten terras worden gelegd!

FIX STEP-SYSTEEM

4 cm 
afstand van 
randplaat DUO tot 
vaste gebouwdelen

max. 50 cm 
hartafstand van 
alle platen in 
plankrichting

Schets onderconstructie

Hartafstand 
van alle platen 
in legrichting
max. 65 cm

Verbindingsschoen gekruist in het 
midden tussen de platen zetten

8

Opmerking 
Het FIX STEP-systeem is niet bedoeld 

om de hellingshoek van het terras tot 

stand te brengen.

Let op! 
Omdat de FIX STEP-vastzetklemmen uitslui-

tend dienen om de planken in hun verticale po-

sitie vast te zetten, moeten ze bij elke derde rij 
planken, nadat de groeflijst werd aangebracht, 

aan de constructiebalken worden bevestigd 
met de bijgeleverde schroeven.

Voorbereiding
1. De grondslag omlopend 50 cm groter 

dan de geplande terrasbedekking voorbe-

reiden met 4 % hellingshoek en aan de rand 

van een drainage voorzien.

2. Een belastbaar ballast- of grindbed 

(vorstbestendig) met 2 % hellingshoek aan-

leggen. Aansluitend met fijne kiezel aftrek-

ken, om oneffenheden te egaliseren. 

Onderconstructie

3. Om te beginnen in alle FIX STEP-pla-
ten FIX STEP-houders met dezelfde hoog-
te-instelling vastklikken. Dan hierin de FIX 
STEP-comfortpads met het bijpassende 

opzetstuk vastklikken. Aansluitend de op-

zetstukken in het midden met een stuk be-

vestigingstape beplakken. 

→ Zie pagina 13

4. Plaatsing van de FIX STEP-randplaten 
DUO op een afstand van 4 cm parallel met 

opgaande gebouwdelen en op een hartaf-

stand van max. 65 cm. De FIX STEP-platen 
parallel hieraan op een hartafstand van 50 

cm verdelen. Aan het einde van het terras 

weer FIX STEP-randplaten DUO plaatsen. 

 → Zie schets onderconstructie

5. Om het uitspringen van de construc-
tiebalken te minimaliseren, de FIX STEP-

platen draaien.

6. Bij een terraslengte van meer dan 
360 cm moet aan de stootvoeg van de glad-

de randplanken een FIX STEP-randplaat 

DUO worden geplaatst.

max. 50�cm max. 50�cm

1�cm

32�cm

7. Constructiebalken (40 × 60 mm) met 

de sleuven naar beneden in de FIX STEP-op-

zetstukken vastklikken. 

8. Bij een terrasbreedte van meer dan 
360 cm moeten de voegen tussen de con-

structiebalken altijd onderling verspringen. 

Hiervoor de voegen tussen de balken met 

een op 32 cm afgezaagde FIX STEP-verbin-
dingsschoen verbinden en aan één zijde 

vastschroeven. Tussen de constructiebalken 

een afstand van 1 cm aanhouden.

→ Zie schets onderconstructie   8 

32�cm

15,5�cm1�cm

7�cm

15,5�cm1�cm

4x35

9. Voor de vrije uitzetting moeten de voe-

gen tussen de gladde randplanken en de 

constructiebalken zich op dezelfde plek be-

vinden. 

1�cm

6�cm6�cm

32�cm

Verder moet voor de vrije uitzetting van de 

FIX STEP-verbindingsschoen een uitsparing 

van 2 cm breed en 1 cm diep aan de schroef-

verbinding voor de latere montage van de 

gladde randplank worden gemaakt. Bij de 

twee hoogste hoogte-instellingen van de 

FIX STEP-houders kan een dubbele gladde 

randplank worden gebruikt. Hiervoor 8 cm 

lange stukken constructiebalk met schroe-

ven aan de verbindingsschoen monteren.

13�cm

8�cm

2�cm2�cm22cm2cm2�cm

10. Aansluitend alle constructiebalken aan 

de zijde waar met het leggen van de terras-

planken zal worden begonnen, exact uitlij-
nen. 

11. Na het leggen van de constructiebalken 

de positie van de FIX STEP-platen contro-
leren en indien nodig aanpassen.

12. Montageband onder de constructiebal-

ken aanbrengen en met behulp van de FIX 
STEP-montageschoen aan alle constructie-

balken vastschroeven. Het montageband 

dient om het terras te verstevigen. → Zie  12 

I

III

II

M6
x16

4x35

13. Voor het aanbrengen van de FIX STEP-
randklemmen dienen de constructiebalken 

eerst alleen aan de zijde waar met het leggen 

van de planken moet worden begonnen, 

12 mm van de rand verwijderd, 5 mm diep en 

ten minste 2 mm breed te worden ingezaagd. 

In deze sleuf wordt vervolgens de tweedeli-

ge FIX STEP-randklem met behulp van een 

tang aan de constructiebalk vastgemaakt.

→ Zie  13 

I

5 mm

12 mm

IV V

II III

14. Om te voorkomen dat de terrasplanken 

later kunnen verschuiven, moet zelfkleven-

de bevestigingstape worden aangebracht 

op de constructiebalk die het dichtste bij 

het midden van de planken ligt. → Zie  14 

Montage van de 
terrasplanken

15. De eerste plank moet in de gepositio-

neerde randklemmen worden geduwd. Hier-

bij moet tussen de planken en opgaande, 

vaste gebouwdelen een afstand van 2 cm 

worden aangehouden. Bij gebruik van het 

optionele huisaansluitprofiel eerst de 

plank invoegen en dan pas positioneren. 

→ Zie  15 

16. Eerst de groeflijst los in de plankgroef 

aanbrengen (niet spannen of strak aantrek-

ken).

17. Dan worden de samengevoegde FIX 

STEP-vastzetklemmen op de afzonderlijke 

constructiebalken gezet, onder de groeflijst 

tegen de plank geschoven en met behulp 

van een tang vastgemaakt.

I II

III

IV

18. In het geval planken moeten worden be-

vestigd op minder dan 10 mm afstand van 

de voegen tussen de constructiebalken, 

moeten eerst groefbruggen worden ge-

plaatst, voordat de vastzetklemmen worden 

gemonteerd.

II

I

19. Na het installeren van drie rijen planken 

ter controle een tussenmaat nemen, om 

een parallelle opbouw te garanderen. Let op! 

Omdat de FIX STEP-vastzetklemmen 

uitsluitend dienen om de planken in hun 

verticale positie vast te zetten, moeten ze bij 

elke derde rij planken, nadat de groeflijst 

werd aangebracht, aan de constructiebalken 

worden bevestigd met de bijgeleverde 
schroeven. Het proces herhalen, tot de 

voorlaatste plank wordt gelegd.

3

6

20. Dan de lengte van de constructiebalken
bepalen en gelijk afzagen.

21. Aansluitend de sleuf voor de randklemmen

maken en de planken volledig monteren.

→ Zie stap 13

22. Nu aan de rand de terrasplanken aan 

de kopzijde afzagen met een oversteek van 

1,5 cm ten opzichte van de constructiebalk 

en de snijkanten afkanten.

23. Bij gebruik van een dubbele gladde 
randplank moeten 8 cm lange stukken con-

structiebalk met een montageschoen aan de

constructiebalken worden vastgeschroefd. 

Aan de terrashoeken zijn dubbele montage-

schoenen benodigd om de gladde randplank 

aan de langs- en kopzijde aan te brengen. 

De FIX STEP-randplaat DUO indien nodig 

laten inspringen, zodat de dubbele 

montageschoen vrij kan hangen. → Zie  23 

II

4x35

I

III
4x35

1,2�cm

8�cm

24. De gladde randplanken parallel met 
de terrasplanken afzagen, waarbij de glad-

de randplank aan beide uiteinden van het 

terras 1,2 cm korter dan de constructiebalk 

moet zijn.

6�cm

1,2�cm

Een gladde randplank op zijn plaats houden 

en samen met de constructiebalk voorboren 

met ∅ 7 mm. 

Hierbij een maximale afstand van 6 cm tot 

de uiteinden en van 50 cm tussen de boor-

gaten aanhouden. Aansluitend de gladde 

randplanken met ∅ 10 mm naboren, verzin-

ken, met schroeven, sluitringen en moeren 

aanbrengen en met een afstandsvoeg van 

1 cm tot de terrasbedekking uitlijnen. 

1�cm1,5�cm

4�cm

1,5�cm

min. 
1,5�cm

M8x80

25. De gladde randplanken parallel 
met de onderconstructie afzagen en sa-

men met de constructiebalk voorboren 

met ∅ 7 mm. De gladde randplanken met 

∅ 10 mm naboren en monteren. 

M8x80

1�cm1�cm

4�cm

1,5�cm

min. 
1,5�cm



Schroef

Constructiebalk  

(90 × 90 mm)

Optioneel: rubberen pad

(100 × 60 mm)

in de dikte 3 / 10 / 20 mm

Betonnen boordsteen

(verkrijgbaar in de bouwmarkt)

Schroef

Constructiebalk  

(60 × 40 mm)

Optioneel: rubberen pad (100 × 60 mm)

in de dikte 3 / 10 / 20 mm

Betonnen boordsteen

(verkrijgbaar in de bouwmarkt)

STANDAARD 
SYSTEEM

FIX STEP-SYSTEEM 
PRODUCTOVERZICHT

Minimumhoogten totale opbouw

Gewone opbouw Verhoogde opbouw

Het megawood® STANDAARD systeem 

biedt u de mogelijkheid om de opbouw als 

open of gesloten terras uit te voeren. 

De opbouwvarianten verschillen in 

wezen door de opbouwhoogte, die met 

Opmerking
De opbouw van het STANDAARD systeem met constructiebalken 

(60 × 40 mm) is uitsluitend bedoeld voor een uitvoering als open terras. 

Alternatieve bevestiging van de planken
Optioneel kunnen voor een open terras met het STANDAARD systeem ook de 

rand- en vastzetklemmen van het FIX STEP-systeem worden gebruikt. 

De montagedetails hiervoor vindt u in de beschrijvingen op pagina 14.

Opmerking
Ons assortiment planken vindt u op 

de pagina’s 30-31.

Opmerking
De opbouw van het STANDAARD systeem met constructiebalken 

(90 × 90 mm) kan zowel voor een open als een gesloten terras worden 

gebruikt. 

19 18 

FIX STEP-randplaat DUO
280 × 260 × 71 mm

FIX STEP-opzetstuk
79 × 58 × 63 mm

FIX STEP-comfortpad
79 × 58 × 20 mm

FIX STEP-houder rand DUO
250  × 60 × 55 mm

FIX STEP-standaardplaat
270 × 180 × 71 mm

FIX STEP-houder standaard
116 × 60 × 55 mm

FIX STEP -montageschoen
78 × 40 × 20 mm, incl. schroeven

Constructiebalk
40 × 60 mm | L: 360 cm

FIX STEP-montageband
L: 10 m (op rol)

FIX STEP-afdekkap
73,5 × 15 × 6,7 mm

FIX STEP -verbindingsschoen 
voor constructiebalken

28 × 76 mm | L: 360 cm

Bevestigingstape zelfklevend
L: 10 m (op rol)

Schroevenset
4 × 35 mm

FIX STEP-pad, rubber
300 × 300 mm

Dikte: 3 / 5 / 10 mm

verschillende constructiebalken wordt 

gerealiseerd. Voor terrasprojecten die een 

planklengte buiten het door megawood® 

aangeboden lengtespectrum (meer dan 

6 m lang) vereisen, is het noodzakelijk de 

STANDARD systeem - de beproefde onderconstructie
legwijze overeenkomstig aan te passen. 

Hierbij zijn de volgende legwijzen mogelijk: 

rij- en wildverband (zie hiervoor de 

instructies en tekeningen op pagina 10).

 11
,1 

cm

16
,1 

cm

FIX STEP-randklem
2-delig

FIX STEP -randklem
2-delig, incl. schroeven

FIX STEP-groefbrug
55 × 8 × 10 mm

FIX STEP-groefl ijst 
21 mm | L: 25 / 100 m 

(op rol)

Bevestigingsschroef M8 × 80
voor gladde randplank, 

met moer en sluitring

Bevestigingsschroef  M6 × 16
 voor montageband, 

met moer en sluitring

Bit Set
Torx T20
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2 cm 

max. 50 cm

18 cm

max. 65 cm

4 % 

2 % 

13a

13b
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Voorbereiding

1. De grondslag omlopend 50 cm 

groter dan de geplande terrasbedekking 

voorbereiden met 4 % hellingshoek en aan 

de rand van een drainage voorzien.

2. Een belastbaar ballast- of grindbed 

(vorstbestendig) met 2 % hellingshoek 

aanleggen en vervolgens met fijne kiezel 

aftrekken, om oneffenheden te egaliseren.

3. Betonnen boordstenen (100 × 25 × 5 cm) 

met een hartafstand van 65 cm over de 

gehele oppervlakte van het grindbed leggen 

als basis voor de constructiebalken. Aan 

de kopzijde van de constructiebalken 5 cm 

inspringend.

Onderconstructie

4. Constructiebalken (40 × 60 mm) 
gelijkmatig dwars over de betonnen 

boordstenen verdelen op een hartafstand 

van 50 cm (met de sleuven naar beneden). 

Aan het begin en einde telkens twee balken 

op een hartafstand van 18 cm aanbrengen.

5. De balken uitlijnen en hierbij 

afwijkingen in de hellingshoek met behulp 

van de rubberen pads compenseren.

6. Na het uitlijnen van de 

constructiebalken dient de onderconstructie 

aan de volledige rand alsmede aan de twee 

balken aan het begin en einde van het 

terras en aan de middelste constructiebalk 

te worden vastgeschroefd. Hiervoor de 

balken met een 9mm-metaalboor doorboren 

en de gaten verzinken. Vervolgens met de 

bijgeleverde 6,5mm-betonboor gaten in 

de betonnen boordstenen boren en met 

schroeven UK 40/60 vastschroeven.

7. Om te voorkomen dat de terrasplanken 

later kunnen verschuiven, moet zelfklevende 

bevestigingstape in het midden van 

de middelste constructiebalk worden 

aangebracht.

Montage van de terrasplanken

8. Voor het bevestigen van de planken 

randklemmen gelijkliggend aan het einde 

van de constructiebalken vastschroeven. 

Hiervoor met een 3mm-metaalboor 

voorboren. De schroeven niet vast 

aandraaien, om ervoor te zorgen dat de 

eerste plank gemakkelijk kan worden 

gemonteerd.

9. Na het monteren van de eerste planken 

indien nodig het huisaansluitprofiel als 

afsluitlijst naar de huisgevel op het einde 

van de plank schuiven.

10. Met bevestigingsklemmen de planken 

bevestigen. Hiervoor de constructiebalken 

met een 3mm-metaalboor voorboren. De 

schroeven van de bevestigingsklemmen niet 

vast aandraaien.

11. Na het leggen van ca. 3 tot 4 rijen 

planken de rand- en bevestigingsklemmen 

definitief met gemiddeld aandraaimoment 

vastzetten. Het proces herhalen, tot het 

terras helemaal gelegd is.

12. Afsluitend de terrasplanken aan de 

rand gelijkliggend met de constructiebalken 

afzagen en de snijkanten afkanten.

13. Om het terras helemaal af te werken, 

worden rondom gladde randplanken aan 

de onderconstructie bevestigd. Ten minste 

om de 50 cm vastschroeven. Dwars op de 

terrasplanken worden afstandhouders 
tussen de gladde randplank en de 

constructiebalken aangebracht, om de 

waterafvoer te verzekeren. Hiervoor 

de gladde randplanken met een 5 mm-

metaalboor doorboren en de gaten 

verzinken. De onderconstructie met een 

3 mm-metaalboor voorboren en vervolgens 

de gladde randplanken vastschroeven.

Montage gladde randplank parallel met de 

plankrichting. → Zie   13a 
Montage gladde randplank aan de kopzijde 

van de planken.  → Zie   13b

Werkwijze 

Opmerking
Bij de legwijze van de WAVE-terrasplank (open) 

is meer onderhoud en reiniging vereist, waarbij 

regelmatig het vuil uit de groeven van de planken 

dient te worden verwijderd. De hartafstand van de 

constructiebalken bedraagt 40 cm. Een hellings-

hoek van ten minste 2 % in lengterichting is absolu-

ut noodzakelijk.

Montagevideo’s onder 
www.megawood.com/nl/videos 

Legvoorbeeld voor de onderconstructie van het terras: De onderconstructie wordt 

vastgeschroefd aan de volledige rand alsmede aan de twee rijen balken aan het begin en einde 

van het terras en aan de middelste constructiebalk. Dit geldt ook wanneer de rijen balken uit 

meerdere, achter elkaar liggende constructiebalken bestaan. De afstand tussen de kopzijden 

van de constructiebalken moet 1 cm bedragen.

Hellingshoek 
in legrichting

VERHOOGDE OPBOUW

Ventilatie

Waterafvoer 
voor drainage

2 cm

18 cm
5 cm

GELIJKLIGGENDE 
OPBOUW

Opmerking
Om de noodzakelijke ventilatie onder het terras te garanderen, 

is de gelijkliggende opbouw uitdrukkelijk alleen als open terras 

toegestaan. Tussen de planken en opgaande, vaste gebouwdelen 

moet altijd een afstand van 2 cm worden aangehouden.

OFFENES

DECK

21 20 

Neem de minimumafstand van 4 cm 
tot opgaande, vaste gebouwdelen in acht.

FIX STEP-
SYSTEEM

OPEN 

TERRAS



21 cm

4 % 

2 % 
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6

9
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14a
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4

14b

8

9

3

7

6

5

2

1
max. 75 cm

6 cm

2 cm 

Voorbereiding

1. De grondslag omlopend 50 cm 

groter dan de geplande terrasbedekking 

voorbereiden met 4 % hellingshoek en aan 

de rand van een drainage voorzien.

2. Een belastbaar ballast- of grindbed 

(vorstbestendig) met 2 % hellingshoek 

aanleggen en vervolgens met fijne kiezel 

aftrekken, om oneffenheden te egaliseren.

3. Betonnen boordstenen 

(100 × 25 × 5 cm) met een hartafstand van 

75 cm over de gehele oppervlakte van 

het grindbed leggen als basis voor de 

constructiebalken. Aan de kopzijde van de 

constructiebalken 8 cm inspringend.

Onderconstructie 

4. Constructiebalken (90 × 90 mm) 
gelijkmatig dwars over de betonnen 

boordstenen verdelen op een hartafstand 

van 60 cm (met de sleuven naar beneden). 

Aan het begin en einde telkens twee balken 

op een hartafstand van 21 cm aanbrengen.

5. De balken uitlijnen en hierbij 

afwijkingen in de hellingshoek met behulp 

van de rubberen pads compenseren.

6. Na het uitlijnen van de constructiebalken

dient de onderconstructie aan de volledige 

rand alsmede aan de twee balken aan 

het begin en einde van het terras en aan 

de middelste constructiebalk te worden 

vastgeschroefd. Hiervoor de balken 

met een 9 mm-metaalboor doorboren en 

de gaten verzinken. Vervolgens met de 

bijgeleverde 6,5 mm-betonboor gaten in 

de betonnen boordstenen boren en met 

schroeven UK 90/90 vastschroeven. Om 

te voorkomen dat de terrasplanken later 

kunnen verschuiven, moet zelfklevende 

bevestigingstape in het midden van 

de middelste constructiebalk worden 

aangebracht.

7. Opzij aan de uiteinden van de 

constructiebalken, voor het bevestigen 

van de gladde randplank aan de kopzijde, 

een 12 cm lange constructiebalk 
60 × 40 op zijn smalle kant bovenaan 

gelijkliggend links en rechts bevestigen. 

Hiervoor deze constructiebalken met een 

6,5 mm-metaalboor doorboren en de gaten 

verzinken. De onderconstructie met een 

3 mm-metaalboor voorboren en vervolgens 

de constructiebalken vastschroeven. 

Montage van de terrasplanken

8. Voor het bevestigen van de planken 

randklemmen gelijkliggend aan het einde 

van de constructiebalken vastschroeven. 

Hiervoor met een 3mm-metaalboor 

voorboren. De schroeven niet vast 

aandraaien, om ervoor te zorgen dat de 

eerste plank gemakkelijk kan worden 

gemonteerd.

9. Na het monteren van de eerste planken 

indien nodig het huisaansluitprofiel als 

afsluitlijst naar de huisgevel op het einde 

van de plank schuiven.

10. De roestvrijstalen bevestigingsklem-
men voor het bevestigen van de 

terrasplanken, met de zelfsnijdende 

schroeven (4 × 20 mm) vastschroeven en 

definitief met gemiddeld aandraaimoment 

vastzetten.

11. De groeflijst los in de plankgroef 

aanbrengen (niet spannen of strak 

aantrekken).

12. De volgende plank plaatsen en tegen de 

groeflijst drukken. Vervolgens de plank weer 

met roestvrijstalen bevestigingsklemmen 

vastzetten. Het proces herhalen, tot het 

terras helemaal gelegd is.

13. Afsluitend de terrasplanken aan de 

rand gelijkliggend met de constructiebalken 

afzagen en de snijkanten afkanten.

14. Om het terras helemaal af te werken, 

worden rondom gladde randplanken aan 

de korte constructiebalken bevestigd. 

Ten minste om de 50 cm vastschroeven. 

Dwars op de terrasplanken worden 

afstandhouders tussen de gladde 

randplank en de constructiebalken 

aangebracht. Hiervoor de gladde 

randplanken met een 5 mm-metaalboor 

doorboren en de gaten verzinken. De 

onderconstructie met een 3 mm-metaalboor 

voorboren en vervolgens de gladde 

randplanken vastschroeven. Bij meerdere 

gladde randplanken boven elkaar moet 

een afstand van ten minste 15 mm worden 

aangehouden, om voldoende ventilatie te 

garanderen. 

Montage gladde randplanken parallel met 

de plankrichting. → Zie 14a
Montage gladde randplanken aan de 

kopzijde van de planken. → Zie 14b

Werkwijze 

Beperking
De WAVE-planken mogen niet als 

gesloten terras worden gelegd!

GESCHLOSSENES

DECK

max. 60 cm

VERHOOGDE OPBOUW

Montagevideo’s onder 
www.megawood.com/nl/videos 

Legvoorbeeld voor de onderconstructie van het terras: De onderconstructie wordt 

vastgeschroefd aan de volledige rand alsmede aan de twee rijen balken aan het begin en 

einde van het terras en aan de middelste constructiebalk. Dit geldt ook wanneer de rijen 

balken uit meerdere, achter elkaar liggende constructiebalken bestaan. De afstand tussen 

de kopzijden van de constructiebalken moet 1 cm bedragen.

Waterafvoer 
voor drainage

10 12

14a

14b

23 22 

16,1 cm 

Ventilatie

Hellingshoek 
in legrichtingNeem de minimumafstand van 4 cm 

tot opgaande, vaste gebouwdelen in acht.

STANDAARD 
SYSTEEM

GESLOTEN 

TERRAS



STANDAARD SYSTEEM 
PRODUCTOVERZICHT

MEGALITE

MEGALITE-adapter
20 watt

 voor maximaal 20 vloerspots ‘Maxi’

of 40 vloerspots ‘Mini’

MEGALITE-aansluitkabel
L: 1,5 m / 5 m / 10 m

MEGALITE-verdeler
3-voudig/5-voudig

MEGALITE-adapter IP 68
10 watt, voor montage onder het terras

voor maximaal 10 vloerspots 

‘Maxi’ of 20 vloerspots ‘Mini’

MEGALITE-led-vloerspot ‘Mini’
Ø 34 mm; H: 30 mm; roestvrij staal V4A

lichtkleuren: warmwit/blauw

vermogen/spanning: 0,4 W/12 V DC

elektr. leiding: ca. 15 cm met

stekker IP 68

MEGALITE-led-vloerspot ‘Maxi’
Ø 60 mm; H: 30 mm; roestvrij staal V4A

lichtkleuren: warmwit/blauw

vermogen/spanning: 0,9 W/12 V DC

elektr. leiding: ca. 15 cm met

stekker IP 68

Productprogramma

Sfeervol verlicht

De MEGALITE-led-vloerspots voor buitengebruik in de formaten ‘Mini’ 

(Ø = 34 mm) en ‘Maxi’ (Ø = 60 mm) zijn de visuele aanvulling op de 

splintervrije megawood®-terrasplanken. Beide formaten zijn verkrijgbaar in 

de lichtkleuren blauw en warmwit. Met 0,4 watt (Mini) resp. 0,9 watt (Maxi) 

energieverbruik zijn ze bijzonder zuinig. Het ledlichtsysteem is uitgerust met 

een schemeringssensor en wordt automatisch in- en uitgeschakeld.

1. Lampgat met een gatboor Ø 37 mm (voor 

‘Mini’) resp. Ø 63 mm (voor ‘Maxi’) uitboren.

BELANGRIJK
Kabelverbindingen goed toegankelijk leggen. 
MEGALITE-adapter IP 68 gebruiken bij 
montage onder het terras.

Bij de terrasplank WAVE kunnen de 
MEGALITE-led-vloerspots alleen bij het 
oppervlak ‘standaard’ worden gebruikt. 
Vanwege het speciale oppervlak kunnen 
ze niet worden geïnstalleerd bij de 
terrasplanken WAVE open.

Inbouw MEGALITE

2.  Lampen max. 5 cm van een construc-

tiebalk verwijderd inbouwen. Indien nodig 

een extra balk leggen.

Uitzondering
De WAVE-terrasplank open kan niet 

met MEGALITE worden uitgerust.

max. 5 cm

25 24 

Compensatie-/onderplaat
150 × 150 mm

Dikte: 3 / 5 / 15 mm

Afstandhouder
40 × 30 × 10 mm 

incl. schroeven

Constructiebalk
90 × 90 mm | L: 360 cm

Groefl ijst
21 mm | L: 25 / 100 m 

(op rol)

Roestvrijstalen bevestigingsklem
voor groefl ijst, incl. schroeven (4 × 20 mm)

en bBit TX 20

Bevestigingsklem 
incl. schroeven (4 × 35 mm)

en bit TX 20

Huisaansluitprofi el
21 mm | L: 400 cm

Kleuren: zilver/brons

Constructiebalk
40 × 60 mm | L: 360 cm

Randklem
incl. schroeven  (4 × 35 mm)

en bit TX 20

Zelfklevende bevestigingstape
L: 10 m (op rol)

Rubberen pad
60 × 100 mm

Dikte: 3 / 10 / 20 mm

Schroef UK 40/60
7,5 × 92 mm, incl. bit TX 30 

en SDS-boor (Ø 6,5 mm) 

Schroef UK 90/90
7,5 × 132 mm, incl. bit TX 30 

en SDS-boor (Ø 6,5 mm) 

Afdekkap
73,5 × 15 × 6,7 mm

Optioneel:

FIX STEP-groefbrug
55 × 8 × 10 mm

FIX STEPP-randklem
2-delig

FIX STEPP-randklem
2-delig, incl. schroef 

Opmerking
Ons assortiment planken vindt 

u op de pagina’s 30-31.
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Onderconstructie 
1. De funderingsbreedte en -diepte dienen volgens de statische 

eisen en vorstvrij te worden uitgevoerd.

2. De hartafstand van de stijlen van een schermsectie bedraagt 

189 cm. Na elke vijfde schermsectie moet een stijl op een hartaf-

stand van 12 cm worden geplaatst, zodat een uitzetvoeg van 3 cm 

ontstaat. Houd er hierbij al rekening mee dat de elementen van het 

privacyscherm onder trekkracht worden gemonteerd.

3. De opschroef- of betonneerankers zo plaatsen, dat de stijl-

steun min. 5 cm afstand heeft tot het gestorte grind (of de grond) 

en 10 cm tot de bovenkant van het fundament. Contact tussen het 

megawood®-privacyscherm en de grond dient te worden vermeden.

Montage
4. De stijl tot het steunpunt op de huls schuiven.

5. De privacyschermplanken met de geribde welvingen naar be-

neden na elkaar in de sleuf schuiven. De privacyschermplanken 

moeten onder trekkracht worden gemonteerd, zodat de elementen 

vrij kunnen uitzetten.

6. De stijlmutsen op de stijlen steken en eventueel puntsgewijze 

met siliconenlijm bevestigen.

7. De maximale hoogte van het privacyscherm met acht priva-

cyschermplanken bedraagt 198 cm. De hoogte kan worden aange-

past in een raster van 23,5 cm. 

Opbouw 

COMPACT FIX-
PRIVACYSCHERM

PRODUCT-
OVERZICHT

27 26 

Opschroefanker COMPACT FIX
40 × 40 mm | L: 40 cm

(120 × 120 mm grondplaat)

Uitvoering: vuurverzinkt

Designplank sleuf COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm

Designplank ruit COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm

Privacyschermplank COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm

Stijl COMPACT FIX
90 × 90 mm | L: 191 cm

Stijlmuts COMPACT FIX
Ø 105 mm

Uitvoering: roestvrij staal

Betonneeranker COMPACT FIX
40 × 40 mm | L: 100 cm

Uitvoering: vuurverzinkt

Trekrichting
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Uitlijning van het anker
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Opbouw

Onderconstructie 
1. De funderingsbreedte en -diepte 

dienen volgens de statische eisen en 

vorstvrij te worden uitgevoerd. Aanbeveling: 

40 × 40 cm en 80 cm diep.

2. De maximale hartafstand van de stijlen van 

een rechte schermsectie bedraagt 200 cm. In 

een hoek kan deze tot 206 cm bedragen.

3. De positie van de stijlen voor het uitlijnen van 

de opschroef-/betonneerankers in acht nemen.

4. De opschroef- of betonneerankers zo 

plaatsen, dat de stijlsteun min. 5 cm afstand 

heeft tot het gestorte grind (of de grond) en 

10 cm tot de bovenkant van het fundament. 

Contact tussen het megawood®-privacyscherm 

en de grond dient te worden vermeden.

Montage
5. Voor het bevestigen van de stijlen 

de afstanden tussen de gaten van het 

bevestigingsanker overnemen en op de 

stijlen markeren. Vervolgens met een 

12 mm-metaalboor doorboren en de 

gaten verzinken. De stijlen op de ankers 

schuiven en met roestvrijstalen schroeven 

bevestigen.

6. Voor de latere bevestiging van de 

wandafdekking dient bovenaan in de groef 

in de stijl een sleuf met een breedte van 

7 mm en een diepte van 50 mm te worden 

gezaagd.

7. Vanaf de onderzijde tot kort voor de 

ingezaagde sleuf afdichtband in de groef 

plakken. Dit vult later de voeg in de stijlen 

op en bevestigt de elementen van het 

privacyscherm, zodat de elementen van het 

privacyscherm vrij kunnen uitzetten.

8. Vervolgens direct de 

privacyschermplanken vanaf de 

bovenzijde in de stijlgroef schuiven. Let op 

een uniforme montagerichting (ingedrukte 

pijl in de groef van het privacyscherm).

9. De wandafdekking 4 cm ten opzichte 

van de lengte van de privacyschermplanken 

afzagen. Aansluitend de bevestigingsplaat 

aan de wandafdekking vastschroeven. 

Daarna in de ingezaagde groef plaatsen en 

vastschroeven. Hierbij dient een afstand 

van 20 mm tussen de bovenkant van de 

wandafdekking en de bovenkant van de 

stijlen te worden aangehouden.

10. De stijlmutsen op de stijlen steken en 

eventueel puntsgewijze met siliconenlijm 

bevestigen.

STANDAARD
PRIVACYSCHERM

Hartafstand max. 200 cm

Hartafstand max. 203 cm

Hartafstand max. 206 cm

PRODUCT-
OVERZICHT

29 28 

Privacyschermplank STANDAARD
25 × 232 mm | L: 193 cm

Stijl STANDAARD
100 × 160 mm | L: 190 cm

Bevestigingsplaat STANDAARD 
voor wandafdekking, incl. moeren 

Uitvoering: roestvrij staal

Afdichtband STANDAARD
Tot 20 mm zwellend | L: 8 m 

(op rol)

Stijlmuts STANDAARD
Sierkap met bol

100 × 160 mm 

Uitvoeringen: roestvrij staal/verzinkt

Stijlmuts STANDAARD 
Sierkap zonder bol

100 × 160 mm 

Uitvoeringen: roestvrij staal/verzinkt

Opschroefanker STANDAARD 
85 × 93 mm | L: 40 cm 

(220 × 160 mm grondplaat)

Uitvoering: vuurverzinkt

Betonneeranker STANDAARD
85 × 93 mm | L: 80 cm 

Uitvoering: vuurverzinkt

Wandafdekking STANDAARD
50 × 85 mm | L: 189 cm
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PREMIUM-terrasplank
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

     

PREMIUM-terrasplank
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

     

CLASSIC-terrasplank
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC PLUS-terrasplank
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC-terrasplank
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

WAVE-terrasplank
21 × 145 mm

L: 300 / 360 / 420 / 480 cm

CLASSIC PLUS-terrasplank
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

PREMIUM PLUS-terrasplank
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

PREMIUM PLUS-terrasplank
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

Gladde randplank
17 × 72 mm

L: 360 cm

CONSTRUCTIEPLANK
40 × 112 mm

L: 360 cm

CONSTRUCTIEPLANK 
PREMIUM PLUS
40 × 112 mm | L: 360 cm

Gladde randplank 
PREMIUM PLUS | CLASSIC PLUS
17 × 72 mm | L: 360 cm

NIEUWNIEUWNIEUW

NIEUWNIEUWNIEUW

SPLINTERVRIJE TERRASPLANKEN 
PRODUCTOVERZICHT
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  Meer informatie

Inspirerende voorbeelden en duidelijke montagevideo’s 

vindt u op internet onder www.megawood.com/nl


