
Hvorfor velge terrassebord av kompositt? 

Terrassebord av kompositt er naturlig trefiber som er kombinert med plast og tilsetningsstoffer får å 

forsterke holdbarheten og fargebestandigheten.  

Dette fører til at terrassegulvet beveger seg minimalt, og fargen blekes med maksimalt 30 %.  

Kjernen i gulvet er kompakt og ekstremt slitesterk. 

Komposittgulv er helt vedlikeholdsfritt, og vil aldri behøve olje eller beis.  

Eneste man trenger å gjøre er å feie ved behov og enkel vask. 

 

Terrassebordene av kompositt er enkle å legge, og de gir en fin og 

svært slitesterk overflate. 

Terrassegulvet kan brukes på altan, terrasse, balkong eller lignende - perfekt å legge rundt et basseng 

også. 

Krever ikke etterbehandling, og det eneste vedlikeholdet du må utføre, er å vaske bordene ved 

behov.  

Overflaten på terrassebordet er fri for flis, sprekker og uten synlige skruer.  

Bordene har ulike mønster på over- og undersiden, du kan selv velge hvilket mønster du velger å 

montere opp. Det er heller ingenting i veien for å blande, om man ønsker litt variasjon. 

 

Slik legger du enklest ditt kompositt terrassegulv: 

Alle våre bord har en lengde på 225 cm. 

Gulvet har en massiv, solid og gjennomgående kjerne.  

For å unngå for mye kapp går lengdene opp i: 225cm, 450cm, 675cm, 900cm, osv. 

Maks anbefalt avstand på bjelkelag er 40 cm, vi anbefaler 32,14 cm noe som gir 7 bjelker pr lengde av 

bord. Kan også benytte 37,5 cm som gir 6 bjelker pr. bord lengde. 

Klipsene i hver ende krever litt plass, så bruk gjerne dobbel bjelke i skjøtene. 

 

Bruk 350 cm mellom bjelkelagene når det benyttes 48x198mm som støtte til bjelkelaget.  

Reduser til 250 cm ved bruk av 48x148mm.  

Benytt helst trykkimpregnert trevirke. 

 

Bruk av clips m/skruer gir en lysåpning på ca. 3-5 mm, dette er anbefalt så gulvet har plass til å 

bevege seg etter alle værforhold.  

Forbruk ca. 20 stk. clips pr.m2. 

 

Avstand til faste installasjoner bør være minst 2 cm. 

Det anbefales et fall på 2% på gulvet i retning mot eventuell drenering. 

Terrassebordets overlegg i enden (utkraging) bør ikke overstige 5 cm. 

NB: Det bør forbores om det skal skrus direkte i terrassebordene. 

 

Monteringsutstyr: Målebånd, drill, kapp og gjærsag. 



Oppussing av eldre terrasse: 

Ønsker du å bytte ut gamle terrassebord med nye i kompositt, bør du tenkt på dette. 

 

Gamle bjelker kombinert med nye kan føre til høydeforskjell. 

Grunnen til dette er at treverket kan ha variert fuktighet i seg, og vil da endre seg ulikt over tid. 

Dette er uheldig for terrassebordene. 

Vi anbefaler at alle bjelkene byttes så man ungår disse høydeforskjellene. 

 

 

Punkter ved rengjøring og pleie: 

Smuss fjernes enklest med støvsuger eller feiekost. 

Rengjør med skurekost og rent vann, eventuelt litt Zalo. 

Fett, olje blekk, sot, vin og lignende fjernes enklest med Owatrol Kompositt Cleaner. 

Det anbefales at hagemøbler, bord, griller eller andre tyngre gjenstander løftes og ikke dras over 

terrassegulvet hvis gjenstandene ikke har hjul på seg. 

Ved bruk av høytrykksspyler brukes et lavt trykk eller stor avstand for å unngå skade  

på terrassebordene. 

 

Rengjøring bør utføres uten sol-eksponering. 

Ved søl med klorvann, saltvann eller vann med andre desinfeksjonsmidler bør dette tørkes bort for å 

unngå misfarging av gulvet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


