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NAVODILA ZA POLAGANJE ZUNANJIH PODOV 
 
Pri montaži je potrebno upoštevati: 
 

- uporabljati je potrebno izključno inox vijake, 
- v primeru, da lesa po prevzemu ne montirate takoj, ga je potrebno hraniti 

zvezanega in zaščitenega pred soncem v primernem prostoru, 
- čela desk je potrebno ščititi z voskom (čebeljim ali navadnim voskom »sveča«), 
- podkonstrukcijo je potrebno polagati na razmaku največ 50 do 60 cm, 
- priporočamo vijačenje iz zgornje strani z inox torks vijaki vijačeno z dvema 

vijakoma, ki se vijačijo od 0,5 do 1cm od roba, 
- v primeru spodnjega vijačenja po podestih »nevidno vijačenje« je potrebno vsak 

podest dodatno pritrditi z vrha na vsakem vogalu. V primeru, da podest poleg 
tega rahlo dvigne ga je potrebno dodatno privijačiti, 

- deske, ki so daljše od dveh metrov so ponavadi rahlo ukrivljene zato se pri 
polaganju uporablja sekiro pri izravnavanju med fugami, 

- eksotični les je zelo trd in gost, zato ga je potrebno vrtati kjer se vijači (v 
podkonstrukcijo 3mm, skozi podnice pa 5mm), 

- pri deski je priporočljivo posnet robove zaradi estetskega videza. 
 

Tikovo olje in inox torks vijake lahko dobite v našem podjetju. 
 
 
Les je naravni material, zato bo po določenem času v stiku z zrakom oksidiral in 
dobil značilno srebrno sivo patino. Z rednim čiščenjem terase, tudi  z uporabo 
tlačnih čistilcev in občasnim nanosom olja na površino, boste dosegli da bo vaša 
terasa vedno lepa. Vsaj 2x letno se priporoča nanos teakovega olja, saj boste le 
tako estetsko pripomogli  k oživitvi barve lesa. Najboljšo površinsko zaščito 
boste dosegli  spomladi in jeseni. Terasa bo tako  zaščitena  pred zimo in  hkrati 
boste imeli manj dela pri vzdrževanju naslednjo pomlad.  
 
Pri novo  položeni terasi se dopušča barvno neskladje med podnicami, vendar 
se bo barva lesa sčasoma  poenotila in dobila zaradi oksidacije značilni srebri 
oprh. Z uporabo sredstev za odstranjevanje sive patine lahko ponovno oživimo 
naravno barvo lesa. 
 
Ob ekstremno suhem in sončnem vremenu, je potrebno leseni del terase, ki je 
izpostavljen izsuševanju, občasno navlažiti. S tem preprečimo, da pride do 
enostranske presušitve lesa. 
 
 
Želim Vam prijetno ter uspešno montažo! 
Dipl.econ. Robi Perhavec (031 558246) 
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