Instrukcja montażu.
Tarasy megawood®

Ważna od stycznia 2010

Podstawy projektowania.
Witamy na nowym tarasie megawood®!
Gratulujemy Państwu nabycia tarasowych paneli podłogowych megawood® i dziękujemy za okazane nam zaufanie. Aby przez długi czas cieszyć się tym
wysokojakościowym i nowoczesnym produktem, należy przestrzegać wszystkich informacji i wskazówek podanych w niniejszej instrukcji montażu. Dla
uzyskania optymalnego efektu, prosimy o stosowanie tylko oryginalnego osprzętu i wyposażenia firmy megawood® oraz o przestrzeganie podanych tu
warunków. Wady spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji montażu nie podlegają reklamacji. Podstawą wszystkich wariantów ułożenia podłogi
jest niniejsza instrukcja montażu megawood®, nawet, jeżeli wariantów tych tu nie wymieniono. Dla zastosowań podlegających nadzorowi budowlanemu
i wymagających pozwolenia konieczne jest przygotowanie w charakterze podkładu pod podłogę z tarasowych paneli megawood® odpowiednio nośnej,
zamkniętej i posiadającej odpowiednie wymiary podbudowy lub konstrukcji nośnej.

Ogólne podstawy projektowania otwartych i zamkniętych podłóg tarasowych
Podłogę można ułożyć na podwyższeniu lub równo z terenem.
Nie dopuszczać do kontaktu elementów konstrukcyjnych systemu megawood® z ziemią!
Zwrócić uwagę na twarde, nośne i niezamarzające podłoże. Uwaga! Chronić przed kontaktem z wodą stagnującą!
Pustych przestrzeni w konstrukcji nośnej nie wypełniać.
Panele mogą wystawać nad ostatni element konstrukcji nośnej maksymalnie 5 cm.
Wszystkie otwory nawiercać.
Zachować odstępy pomiędzy belkami konstrukcyjnymi.
Zachować 2-centymetrowy odstęp od stałych elementów konstrukcyjnych.
Zachować minimalne szczeliny dylatacyjne, aby konstrukcja mogła zmieniać wymiary bez powstawania naprężeń.
Puste profile komorowe zawsze układać we wzdłużnym kierunku desek z minimalnym spadem 2% (2 cm na metr)), aby uniknąć
trwałego uszkodzenia komór przez wnikającą wodę.
Zachować kierunek układania, który musi być zgodny ze strzałką nadrukowaną na opakowaniu oraz we wpuście paneli.
Zachowując odstępy zapewnić odpowiednie wietrzenie wnętrza konstrukcji.
Podczas montażu przestrzegać uwarunkowanych produkcyjnie tolerancji wymiarowych długości, szerokości i grubości.
Paneli z pustymi komorami nie ciąć pod kątem większym niż 45°.
Wszystkie krawędzie po cięciu desek podłogowych fazować (ok. 2 x 2 mm).
Do zastosowań specjalnych (stopnie schodów, zaokrąglenia, wycięcia pod pionowe rury lub filary/kolumny) oraz na konstrukcje nabudowane, w których nie można zapewnić wymaganego spadu, stosować wyłącznie pełne tarasowe panele podłogowe megawood®.

Wskazówki.
i
Kolor: Tarasowe panele podłogowe megawood® składają się w 75% z włókna drewnianego.
Nieznaczne odchyłki kolorów i cienie są zamierzone i podkreślają naturalny wygląd drewna. Odchyłki
te nie stanowią podstawy reklamacji. Z tego powodu tarasowe panele podłogowe należy przed
układaniem wymieszać. Kolor produktu nieco się zmieni z biegiem czasu i, w zależności od
napromieniowania słonecznego, panele po kilku miesiącach uzyskają swoją ostateczną barwę.
1-2 miesiące

3-4 miesiące

Kierunek układania: Aby uzyskać jednakowy wygląd podłogi, wszystkie panele należy układać w tym
samym kierunku. Kierunek ten jest pokazany strzałką w każdym rowku panelu oraz na opakowaniu.

XX X

Po ułożeniu

Spad i odprowadzenie wody deszczowej: Jeżeli w trakcie układania podłogi nie można zachować
minimalnego 2-procentowego spadu (2 cm na metr), to należy stosować wyłącznie lite tarasowe
panele podłogowe, ponieważ woda stagnująca w systemie pustych kanałów może spowodować trwałe
szkody (zmiany wymiarów, tzw. łódkowanie paneli lub rozsadzenie przez mróz). Uwagi te obowiązują
dla wszystkich wariantów układania.
Ważne: Zawsze trzeba zachować odpowiednie przekroje elementów odprowadzających wodę
deszczową. Należy unikać spiętrzania wody i zapewnić całkowity odpływ nawet przy obfitych opadach.

Dalsze informacje podano w Internecie pod adresem: www.megawood.de

Podłoga otwarta.
Kierunek układania prostopadle do budynku
Podłoże: łoże z tłucznia lub żwiru

Podłoga na podwyższeniu
Odstęp gładkokrawędziowej
deski od ostatniego panelu 1 cm
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1

rura drenażowa

2

nośna warstwa żwiru lub tłucznia (mrozoodporna)

3

belki nośne na betonowych płytach (100 x 25 x 5 cm)

4

aluminiowy profil jako listwa wykończeniowa przy fasadzie domu

5

samoprzylepna taśma zabezpieczająca (panele podłogi tarasowej przykleić centralnie do belki nośnej)

6

panel podłogi tarasowej megawood®

7

gładkokrawędziowa deska jako obwodowe zamknięcie tarasu

8

obwodowy krawężnik na piasku lub chudym betonie

9

obwodowe łoże żwirowe

10

grunt macierzysty

11

trawnik

1

Podłoga otwarta - układanie opisane w 7 etapach.
– Plant przygotować z 4-procentowym spadem względem rury drenażowej. Rurę o minimalnej średnicy
10 cm pewnie umocować lub wpuścić w podłoże. W razie potrzeby uzgodnić szczegóły ze
specjalistyczną firmą.
– Konstrukcja nośna musi być wykonana jako nośne i odporne na mróz łoże z zagęszczonego żwiru lub
tłucznia.
Podłoga na podwyższeniu: Nasypanie żwirowego podkładu z grubego żwiru bez frakcji drobnej do
dolnej krawędzi gładkokrawędziowej deski.
Podłoga równo z terenem: Odstęp obwodowego krawężnika od podłogi: 2 cm.

1
Ważne: Obie pierwsze i ostatnie belki konstrukcji nośnej przykręcić do betonowych płyt.
Pomiędzy tymi belkami należy zachować minimalny odstęp 2 cm.
– Jako płyty fundamentowe wykonać betonową płytę 100 x 25 x 5 cm.
Zachować minimalne odstępy i spad.

2
– Podczas układania konstrukcji nośnej uwzględnić planowany wzór układania tarasowych paneli
podłogowych (patrz rys. 5a/5b).
– W przypadku różnic wysokości zastosować płytki kompensujące lub gumowe podkładki.
– Konstrukcji nośnej nie łączyć na styk. Minimalny odstęp od strony czołowej: 1 cm.
Przestrzeni pomiędzy betonowymi płytami nie wypełniać.
– Samoprzylepną taśmę zabezpieczającą umocować tak, aby przebiegała na belce nośnej w połowie
długości tarasowych paneli podłogowych. Tę belkę nośną przykręcić do betonowej płyty (patrz
ogólny widok).

3

– Tarasowy panel podłogowy wetknąć w aluminiową listwę wykończeniową z profilem piankowym.
– Aby pozostawić miejsce montażowe dla krawędziowych klamer, pierwszy panel zamontować
z 1-centymetrowym przesunięciem względem belki nośnej.
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– Do mocowania wszystkich pozostałych tarasowych paneli podłogowych stosować czarne klamry
mocujące.
– Na początku i na końcu tarasu zawsze stosować w konstrukcji nośnej podwójne belki. Belki te
przykręcić do betonowej płyty, aby uniknąć jej niecentralnego obciążenia.
Ważne: Puste profile komorowe układać w kierunku wzdłużnym paneli z minimalnym spadem 2%.
Wskazówka: Klamry krawędziowe mocno dokręcić. Prawidłowo ustawić moment dokręcania, aby nie
wyrwać wkrętów ani nie przekręcić gwintu.

4

Układanie tarasowych paneli podłogowych bez przesuwania paneli (wariant 5a, wzór szeregowy) lub
z ich przesuwaniem (wariant 5b, wzór okrętowy) na maks. powierzchni 12 x 12 m
Ważne: Na czołowych stykach paneli położyć w konstrukcji nośnej podwójne belki nośne, zachowując
pomiędzy nimi minimalny odstęp 2 cm! Obie belki konstrukcji nośnej przykręcić do betonowej płyty. Na
stykach tarasowych paneli podłogowych zachować odstęp co najmniej 0,7 cm. Klamry krawędziowe
mocno dokręcić. Prawidłowo ustawić moment dokręcania, aby nie wyrwać wkrętów ani nie przekręcić
gwintu. Przestrzegać uwarunkowanych produkcyjnie tolerancji wymiarowych.
Wskazówka: Dla powierzchni większych niż 12 x 12 m trzeba zachować pełną budowlaną szczelinę
dylatacyjną o szerokości co najmniej 4 cm (np. żwirowy podkład, pas kwiatów lub inne odpowiednie
możliwości).

5a

5b
– Do mocowania tarasowych paneli podłogowych stosować czarne klamry mocujące i ustalić je lekko
na nośnej belce wchodzącymi w skład dostawy wkrętami (patrz rys. 6a), bowiem w przeciwnym
razie nie będzie można dopasować kolejnych paneli. Następnie dosunąć kolejny panel, aż klamry
mocujące ułożą się poziomo. Wkręty ponownie lekko umocować. Zasada ta dotyczy także kolejnych
paneli.
– Na końcu każdej belki nośnej zastosować krawędziowe klamry mocujące (patrz rys. 4) i przymocować
nimi do belek gładkokrawędziowe deski (zastosować wkręty 4 x 50 VA*, patrz rys. 6b).
Ważne: Tarasowych paneli podłogowych megawood® nie naprężać, nie ściskać opaskami ani ściskami.

6a

6b

Wskazówka: Po zakończeniu układania klamry mocujące mocno dokręcić. Prawidłowo ustawić
moment dokręcania, aby nie wyrwać wkrętów ani nie przekręcić gwintu.

Ważne: Od czołowej strony tarasowych paneli podłogowych przymocować uchwytem dystansowym
deskę gładkokrawędziową (wkrętami 4 x 50 VA*), aby zapewnić odpływ wody.
Obwodowa szczelina: 1 cm.

7
Wariant specjalny: taras dachowy
Profil fugi budowlanej przykręcić do betonowej płyty we wzdłużnym lub poprzecznym kierunku tarasowych
paneli podłogowych (wkrętami 5 x 90 VA*, średnica wiercenia Ø 8 mm)

min. 2 cm
min. 2 cm
min. 2 cm

Podstawowa wysokość profilu fugi budowlanej jest dopasowana do paneli litych o wysokości 21 mm.
W przypadku stosowania do podłóg otwartych paneli podłogowych o grubości 25 mm – masywnych lub z
pustymi komorami – do skompensowania różnić wysokości należy zastosować płytki kompensacyjne
i podkładki.
Ważne: Pomiędzy tarasowymi panelami podłogowymi, belkami konstrukcji nośnej i profilami fugi
budowlanej należy zachować po obu stronach minimalny odstęp 2 cm.

A
Wariant specjalny: taras dachowy (rys. B)
Belki nośne zamontować na wcześniej położonej ochronnej macie budowlanej z płytą do chodzenia
o wymiarach 400 x 400 x 50 mm, do skompensowania różnic wysokości zastosować podkłady
150 x 150 x 15-25 mm i płytki kompensacyjne. Przy układaniu bez wymaganego minimalnego
2-procentowego spadu (2 cm na metr), należy stosować wyłącznie panele lite, bowiem woda stagnująca
w systemie pustych kanałów może spowodować trwałe szkody (zmiany wymiarów, tzw. łódkowanie paneli lub rozsadzenie przez mróz). W każdym razie należy zachować odpowiednie przekroje elementów
odprowadzających wodę deszczową. Należy unikać spiętrzania wody i zapewnić jej całkowity odpływ.
Ważne: Rodzaj nadbudowy uzgodnić z architektem lub ze specjalistyczną firmą.
Wariant specjalny: renowacja zużytych wykładzin tarasowych (rys. C)

B

C

Ważne: Aby zapewnić odpływ wody, belki nośne montować z podkładkami i płytkami kompensacyjnymi
lub gumowymi paskami, nie układać ich bezpośrednio na starych powierzchniach.

Podłoga zamknięta.
Kierunek układania: prostopadle do budynku
Podłoże: łoże z tłucznia lub żwiru
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1

rura drenażowa

2

nośna warstwa żwiru lub tłucznia (mrozoodporna)

3

belki nośne 90 x 90 mm na betonowych płytach (100 x 25 x 5 cm)

4

klocek mocujący (z belki 60 x 40 mm)

5

aluminiowy profil jako listwa wykończeniowa przy fasadzie domu

6

samoprzylepna taśma zabezpieczająca (tarasowe panele podłogowe przykleić centralnie do belki nośnej)

7

panele podłogi tarasowej megawood® z listwą wpustową

8

klamra ze stali nierdzewnej

9

gładkokrawędziowa deska jako obwodowe zamknięcie tarasu

10

obwodowo krawężnik na piasku lub chudym betonie

11

obwodowo łoże żwirowe
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grunt macierzysty

13
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Tylko do przewietrzanych
konstrukcji na podstawie.

Podłoga zamknięta – szczegóły układania.
Podłogi zamknięte odróżniają się w kilku punktach od podłóg otwartych. Różnice te opisano poniżej. Warunkiem podstawowym jest umieszczenie całej
konstrukcji na konstrukcji nośnej i zapewnienie jej kompletnego wietrzenia na całym obwodzie. Listwy wpustowe paneli podłogowych megawood® wypełniają
z pasowaniem szczeliny pomiędzy tarasowymi panelami podłogowymi i elastycznie przejmują występujące naprężenia. W przypadku wyboru nieoryginalnej
konstrukcji nośnej (np. systemu Bangkirai), można utracić uprawnienia gwarancyjne, ponieważ nie przejmujemy odpowiedzialności cywilnej za spowodowane
w ten sposób uszkodzenia. Jeżeli nabywca zdecyduje się jednak na alternatywną konstrukcję nośną, to musi zastąpić wkręty systemu megawood® innymi, na
przykład odpowiednimi wkrętami do drewna. Wersja podstawowa i specjalna odpowiadają podłodze otwartej. Obowiązują ogólne zasady projektowania.
Ważne: Tarasowych paneli podłogowych megawood® nie naprężać, nie ściskać opaskami ani ściskami.

– Jako fundament wykonać betonową płytę 100 x 25 x 5 cm.
Zachować minimalne odstępy i spad (min. 2 cm na metr)!
– Aby zapewnić dostateczne przewietrzanie konstrukcji, stosować tylko belki nośne 9 x 9 cm.
– W przypadku różnic w wysokości zastosować płytki kompensacyjne. Uwzględnić wzór układania paneli.
– Od spodu wywiercić w nośnych belkach pomiędzy betonowymi płytami otwory (średnica 20 mm), aby
umożliwić odpływ wody.
Ważne: Wysokość nadbudowy musi wynosić co najmniej 16 cm (odległość dolnej krawędzi betonowej
płyty od górnej krawędzi paneli podłogowych).

1
– Na początku i na końcu tarasu zawsze stosować w konstrukcji nośnej podwójne belki nośne
o przekroju 9 x 9 cm, aby uniknąć niecentralnego obciążenia betonowej płyty.
– Wzdłuż długiej krawędzi zewnętrznej belki nośne i betonowe płyty muszą leżeć w jednej płaszczyźnie.
– Od czoła belki nośne mogą wystawać maks. 5 cm ponad betonową płytę.
– Konstrukcji nośnej nie łączyć na styk. Minimalny odstęp od strony czołowej: 1 cm.
Ważne: Obie pierwsze i ostatnie belki konstrukcji nośnej przykręcić do betonowych płyt.
Pomiędzy belkami konstrukcji nośnej zachować minimalny odstęp 2 cm.

2

– Klocek montażowy (wykonany we własnym zakresie z belki o przekroju 60 x 40 mm) przymocować w
jednej płaszczyźnie z belkami nośnymi o przekroju 90 x 90 mm (wkrętami 5 x 60 VA*), aby umożliwić
montaż desek gładkokrawędziowych (wkrętami 4 x 50 VA*).
– Aby umożliwić odpływ wody, klocek montażowy z góry zukosować.
Wskazówka: W miejscach styku desek gładkokrawędziowych należy przykręcić 2 klocki montażowe.
– Samoprzylepną taśmę zabezpieczającą umocować tak, aby przebiegała na belce nośnej w połowie
długości tarasowych paneli podłogowych. Tę belkę nośną przykręcić do betonowej płyty (patrz
ogólny widok).

3
Narożniki:
– Od stron czołowych przykręcić tylko jeden klocek montażowy (wykonany z belki 60 x 40 mm).
Aby umożliwić odpływ wody, klocek montażowy z góry zukosować.
Ważne: Odstęp pomiędzy przykręconymi klockami montażowymi pomiędzy stronami czołową
a wzdłużną może wynieść maksymalnie 50 cm.

4
– Tarasowy panel podłogowy wetknąć w aluminiową listwę wykończeniową z profilem piankowym.
– Aby pozostawić miejsce montażowe dla czarnych klamer krawędziowych, pierwszy panel
zamontować z 1-centymetrowym przesunięciem względem belki nośnej.
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Ważne: Puste profile komorowe układać w kierunku wzdłużnym paneli z minimalnym spadem.
Wskazówka: : Jeżeli nie stosuje się aluminiowych profili wykończeniowych, to należy zachować
minimalny odstęp do stałych elementów konstrukcyjnych 2 cm.

5

– Do mocowania tarasowych paneli podłogowych stosować klamry mocujące ze stali nierdzewnej.
Klamry te mocować na stałe do belek wkrętami (wkręty wchodzą w skład dostawy). Prawidłowo
ustawić moment dokręcania, aby nie wyrwać wkrętów ani nie przekręcić gwintu.
– W każdy wpust tarasowych paneli podłogowych wprowadzić bez naprężenia listwę wpustową
megawood® i odciąć po każdej stronie z 2-centymetrowym naddatkiem względem końców
tarasowego panelu podłogowego.
– Możliwe jest układanie paneli bez przesunięcia i z przesunięciem (patrz rys. 5a/5b podłoga otwarta).
Ważne: Tarasowych paneli podłogowych megawood® nie naprężać, nie ściskać opaskami ani ściskami.
Wskazówka: Podczas układania podłogi listwy wpustowej nie wystawiać na promieniowanie
słoneczne, ponieważ może się termicznie rozszerzyć. Unikać fug stykowych!

6

– Ostatni panel ułożyć z 1-centymetrowym przesunięciem względnie belki nośnej i umocować czarnymi
klamrami krawędziowymi.
– Dwie gładkokrawędziowe deski zastosować jako obwodowe zamknięcie tarasu i przymocować
wkrętami 4 x 50 VA* do klocka montażowego (wykonać z belki 60 x 40 mm).
Ważne: Aby uzyskać kompletnie wentylowaną konstrukcję nośną, należy zachować pomiędzy
gładkokrawędziowymi deskami co najmniej 1,5-centymetrowy odstęp, natomiast obwodowo,
pomiędzy nimi a tarasowymi panelami podłogowymi, odstęp o wielkości 1 cm.

7
– Gładkokrawędziowe deski można docinać ukośnie (wariant 8a) lub układać na styk (wariant 8b).
– Szerokość szczelin pomiędzy gładkokrawędziowymi deskami musi wynosić co najmniej 1 cm.

8a

8b

Reﬂektory podłogowe LED.
Zewnętrzne reflektory podłogowe LED megalite o wielkościach „Mini“ (d=34 mm) i „Maxi“ (d=60 mm) stanowią optyczne uzupełnienie tarasowych paneli
podłogowych megawood®. Obie wielkości są dostępne w kolorach niebieskim i białym ciepłym. Są one bardzo oszczędne: 0,4 W (Mini) i 0,9 W (Maxi). System
oświetleniowy LED jest wyposażony w czujnik zmierzchowy – włącza się i wyłącza automatycznie.
– Otwory pod lampki wykonać otwornicą 37 mm (Mini) lub 64 mm (Maxi).
– Pierścień mocujący uszczelnić silikonem właściwym dla ścianki.
Ważne: Połączenia kabli wykonać w miejscach dostępnych, uszczelnić wodoszczelną
taśmą klejącą.
Przy montażu pod podłogą zastosować transformator (IP 68).

1
– Lampki montować w odległości maksymalnie 5 cm od belki nośnej.
W razie potrzeby ułożyć dodatkową belkę.

2
– z pierścieniem mocującym
– długość: 34 mm (Mini)/60 mm (Maxi), wysokość: 30 mm, stal nierdzewna V4A
– Moc/napięcie: 0,4 W (Mini) lub 0,9 W (Maxi)/12 V DC
– Lampka/przewód: ok. 15 cm z wtyczką IP 68
Ważne: Przestrzegać załączonej instrukcji montażu.

3

Wskazówki pielęgnacyjne.
Ogólne wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji tarasowych paneli podłogowych megawood®
Zaletą drewniano-polimerowych powierzchni jest łatwość ich pielęgnacji. Pomimo tego od czasu do czasu trzeba je czyścić, gdyż wpływ otoczenia i zużycie
zawsze pozostawiają ślady. Jednak wraz ze wzrostem wpływu czynników atmosferycznych maleje wrażliwość na zabrudzania, na powierzchniach tworzy się
naturalna patyna. Zasadniczo do normalnego czyszczenia nie potrzeba żadnych środków czystości. Brud zawsze najpierw usuwać suchą szczotką. Jeżeli to nie
wystarczy, zmyć zanieczyszczenia czystą wodą (z ogrodowego węża) i szczotką. Także tu obowiązuje zasada: najpierw szczotka, dopiero potem woda. Jeżeli
konieczne jest gruntowne czyszczenie, można zastosować myjkę ciśnieniową. Do czyszczenia wybrać mniejsze ciśnienie, zachować odpowiednią odległość
pomiędzy dyszą a tarasem i wybrać umiarkowaną temperaturę wody. Bezwzględnie unikać plam z drobnych pyłów, jak sadza czy pyły metali, oraz plam z farb
i lakierów.
Emulsja czyszcząca do tarasowych paneli podłogowych megawood®
megaclean to bardzo skuteczny i poddający się biodegradacji koncentrat o działaniu emulsji. Ten
wodorozcieńczalny rozpuszczalnik tłuszczu bardzo szybko i głęboko usuwa tłuszcze, oleje, atrament,
węgiel, naftę, sadzę i inne uporczywe zabrudzenia. megaclean należy stosować tylko w temperaturze
powyżej 15°C.
Alternatywnie: Plamy można także usuwać drucianą szczotką. Ponieważ tarasowe panele podłogowe są
farbowane na wskroś, oczyszczone miejsce będzie najpierw trochę jaśniejsze, ale w ciągu kilku tygodni
przyjmie barwę identyczną z resztą powierzchni.
Plamy wodne
Na tarasach częściowo zadaszonych, w obszarze przejściowym pomiędzy zadaszeniem a powierzchnią
odkrytą, mogą się tworzyć plamy wodne. Deszczówka przedostaje się po wykładzinie do zadaszenia
i wysycha później. Zwilża ona przez krótki okres drobiny pyłów, które następnie wysychają i pozostają na
powierzchni. Na powierzchni niezadaszonej, na którą zawsze oddziałują słońce i deszcz, efekt ten jest
raczej niewielki i uzależniony od warunków lokalnych. Zmiany te nie mają żadnego wpływu na jakość i nie
mogą być podstawą reklamacji. Plamy wodne można zasadniczo usunąć czystą wodą i zwykłymi
narzędziami do czyszczenia. Efekt ten słabnie z biegiem czasu, nie można go jednak całkowicie uniknąć.

Asortyment produktu.
tarasowy panel podłogowy lity 21 x 145 mm

gładkokrawędziowe deski 17 x 72 mm

belki nośne 90 x 90 mm

listwa wpustowa 21 mm

długości: 300, 360, 420, 480, 540, 600 cm

długość: 360 cm

długość: 360 cm

długość: 25 m, 100 m

tarasowy panel podłogowy lity 25 x 145 mm

tarasowy panel podłogowy 25 x 145 mm

belki nośne 40 x 60 mm

listwa wpustowa 25 mm

długości: 300, 420, 540 cm

długości: 300, 360, 420, 480, 540, 600 cm

długość: 360 cm

długość: 25 m, 100 m

tarasowy panel podłogowy Jumbo lity
25 x 242 mm

tarasowy panel podłogowy Jumbo 25 x 242 mm

klamry mocujące / klamry krawędziowe

klamry mocujące ze stali nierdzewnej

długości: 300, 420, 540 cm

długości: 300, 360, 420, 480, 540, 600 cm

z wkrętami i końcówkami

do listew wpustowych, z wkrętami

Kolory:

brązowy

orzechowy

bazaltowy

Osprzęt.
płytki kompensacyjne/podkładki 150 x 150 mm

samoprzylepna taśma zabezpieczająca 10 mm

zasilacz sieciowy megalite

zasilacz sieciowy megalite IP 68

grubości: 3 mm, 5 mm, 15 mm

długość: 10 m (na rolce)

20 W

10 W, do montażu pod podłogą

uchwyt dystansowy 40 x 30 x 10 mm

paski gumowe 60 x 100 mm

reflektory podłogowe LED megalite „Mini“

rozdzielacz megalite

grubości: 3 mm, 10 mm, 20 mm

kolory: ciepły biały/niebieski, Ø 34 mm

3-krotny / 5-krotny

aluminiowy profil 25 mm

profil szczelinowy 61 x 50 mm

reflektory podłogowe LED megalite „Maxi“

kabel przyłączowy megalite

długość: 400 cm, kolory: srebrny/brązowy

długość: 300 cm

kolory: ciepły biały/niebieski, Ø 60 mm

długości: 1,5 m, 5 m, 10 m
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Wskazówki:
Wszystkie dane dotyczą układania podłóg zgodnie z instrukcją
montażu i przy ich zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu pod
wpływem warunków atmosferycznych. Tolerancje wymiarowe są
uwarunkowane produkcyjnie. Gwiazdką (*) oznaczono artykuły,
które nie wchodzą w zakres standardowej dostawy.
O zauważonych wadach należy poinformować przed
przystąpieniem do montażu. Niniejsza instrukcja może ulec
zmianie ze względu na rozwój techniczny – bez wcześniejszego
informowania.
Aktualna instrukcja montażu znajduje się w fachowym punkcie
handlowym oraz w Internecie pod adresem: www.megawood.de
Stan na: styczeń 2010

Zastrzega się możliwość zmian. Kolory fotografii i ilustracji mogą z przyczyn technicznych odbiegać od rzeczywistych.
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Für eine lange Freundschaft

