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DECK-DRY wkręt do legara
DECK-DRY wkręt do deski

Woda nie zalega pomiędzy
deską a legarem

EKOLOGICZNY

MOŻLIWY RECYKLING

TARAS JEST WENTYLOWANY

Zestawienie elementów systemu niewidzonczego montażu tarasów DECK-DRY
DECK-DRY 140
Niewidoczny łącznik
szer. deski 138-145 mm
wkręt do legara
torx 5x50 mm

DECK-DRY wkręty do deski
wymiar 6x21 mm
gr. deski ≥ 25 mm
2 wkręty na 1 łącznik

DECK-DRY 120
Niewidoczny łącznik
szer. deski 113-121 mm
wkręt do legara
torx 5x50 mm

DECK-DRY wkręty do deski
wymiar 6x19 mm
gr. deski
≥ 21 mm ≤ 25 mm
2 wkręty na 1 łącznik

DECK-DRY 90
Niewidoczny łącznik
szer. deski 83-91 mm
wkręt do legara
torx 5x50 mm

DECK-DRY
elementy startowe
DECK-DRY wkręt do legara
5x50 mm
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WOODEN TERRACES
INSTRUKCJA MONTAŻU TARASÓW W SYSTEMIE MONTAŻU DECK-DRY
1. Na krawędzi legara przykręć
DECK-DRY element startowy
wkrętem DECK-DRY do legara
Ø 5,0 mm. Na krawędzi legara
mależy nawiercić wiertłem Ø
3,5 mm.

2. Do pierwszej deski przykręć
od
spodu
DECK-DRY
Niewidoczny łącznik dwoma
wkrętami DECK-DRY wkręty
do deski Ø 6,0 mm
Niewidoczny łącznik - przy
montażu
pierwszej
deski
łącznik należy uciąć piłą jak
wskazano na rysunku.

3.
Wszystkie
łączniki
niewidocznego
montażu
DECK-DRY
przykręcać do
desek
w
rozstawie
odpowiadającym
rozstawie
legarów.
Obróć deskę i wsuń ją we
wcześniej
przykręcony
element startowy tak jak
pokazano na rysunku.
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HIDDEN DECK FASTENERS
INSTRUKCJA MONTAŻU TARASÓW W SYSTEMIE MONTAŻU DECK-DRY
4. Przykręć do następnych
desek łączniki niewidocznego
montażu DECK-DRY używając
na każdy łącznik dwóch
wkrętów do deski
Ø 6,00
Deski należy nawiercać na
głębokość
odpowiadającą
długości wkrętów.

5. Obracaj deski i ustal szczelinę
między deskami (6,0-8,0 mm ).
Szerokość szczeliny między
deskami stanowi dylatację
która będzie ulegać zmianom
zależnie od pory roku i
warunków pogodowych.
W szczelinieprzykręć łącznik
wraz z deską do legara
używając wkręt do legara
DECK-DRY Ø 5,00.

6. Ostatnią deskę przykręć z
dwoch stron wkrętem do
legara DECK-DRY Ø 5,00.
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