
 

Reguleeritavate terrassijalgadega muutub terrassi ehitus kiireks ja 

lihtsaks tegevuseks. 

Eco-Line reguleeritavad terrassijalad 

Kiire ja lihtne kokkupanek . Sobib alumiiniumist ja puidust  

valmistatud konstruktsioonidele 

• Saadaval on neli erinevat suurust 

• Kandevõime 2,2 KN / terrassijala kohta 

• Astmevaba kõrguse reguleerimine  

• Ilmastiku- ja UV-kiirguse suhtes vastupidav.  

BASE-Line reguleeritavad terrassijalad 

Kiire ja lihtne kokkupanek Sobib alumiiniumist ja puidust  

valmistatud konstruktsioonidele 

• Saadaval on neli erinevat suurust 

• Kandevõime 2,2 kN / terrassijala kohta 

• Ilmastiku- ja UV-kiirguse suhtes vastupidav.  

Pro-Line reguleeritavad terrassijalad 

 
Reguleeritavad terrassijalad PRO sobivad erineva  

monteerimiskõrgusega puitt- ja kiviterrassidele. 

Euroteci reguleeritavate terrassijalgade seeria Profi-Line pakub teile moodulsüsteemi: 

uuenduslik, universaalne, mitmekülgne ja kasutajasõbralik! 

• Suur kandevõime 8,0 kN / terrassijala kohta 

• Kõrgust saab pikendusrõnga või pikendusplaadi abil suurendada 

• Kiire ja lihtne kokkupanek 

• Astmeteta kõrguse reguleerimine 

• Ilmastiku- ja UV-kiirguse suhtes vastupidav.  

Euroteci reguleeritavaid terrassijalgu saab paigaldada betoonile või aluspinnasele.  



Olenevalt  aluspinna tüübist, tuleks terrassijala  alla ehitada põhi. Tagage jala aluspind. Selleks 

tihenda killustikuga või paigalda  ehitusplokk / tänavakivi. 

Euroteci terrassijalad on ette nähtud aluskonstruktsioonis kasutatava saematerjali kõrguse 
tasandamiseks ja teie terrassi toeks.  

Märgi  terrassijalad  prussile- tulevase terrassi jalgade sammuga (soovitavalt 60cm), et oleks 

tagatud prussi kandevõime. Aseta pruss aluspinnale valmis pandud otsmistele terrassijalgadele. 

Seejärel kontrolli ja vajadusel reguleeri paika otsmiste terrassijalgadekõrgus. Lisa ja loodi paika 

keskmised terrassijalad. Veendu, et nad oleksid tugevasti vastu aluspinda. Kui kandvad 

prusside liinid on paigas, alusta pealislaudise paigaldusega. Kasuta kindlasti ka distantsriba või 

terrassiteipi. 

Distantsriba on vajalik terrassilaua ja karkassi vahele selleks, et õhk saaks vabalt liikuda ja 
kuivatada tekkinud niiskuse. See omakorda pikendab oluliselt puidu ja ka terrassi eluiga. 

Eriti oluline on kasutada distantsriba, kui terrassi materjaliks on Väärispuit või kõva puit. 

Terrassilaua paigalduseks parim lahendus on Montaažitööriist varjatud kruvidega paigalduseks 
terrassipuitu. Seade on ideaalne abimees terrassi paigaldamisel, jättes laudadele ühtlased 
vahed ning võimaldab kinnitada laua ilma pealt nähtavate kruviaukudeta! 

Rakis sobib  110 - 150mm laua paigaldamisel. See montaažitööriist võimaldab paigaldada 
kruvid laudade külgedele. Lisaks vajalik akudrell ja torx TX 15 otsikud. 

Kruvid keeratakse lauda 50 ° nurga all  lauakülgedelt nii, et kruvipead ei jää näha. 

Terrassikruvid- (peitepea) on valmistatud spetsiaalsest terase sulamist, kaetud Protect4 kattega 
(korrosioonikaitse klass C4) või Roostevaba teras Inox/A2 

Reguleeritava kõrgusega terrassijalg sobib enamasti staatilise tsentraalse survepinge jaoks 

mitmepõhistes süsteemides. 

* Esitatud kandevõime esindavad soovitatavaid väärtusi. Selliste koormuste korral 

deformeeruvad reguleeritavad alused ainult u. 2 mm. Kandevõime enne tegelikku purunemist 

on mitu korda suurem.  
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