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Installatiehandleiding Cedral Terrace

Deze handleiding legt uit hoe u een terras met één niveau moet plaatsen met een eenvoudig frame en 
horizontaal geplaatste terrasplanken.  Houd er rekening mee dat u voor andere terrasvormen andere 
technieken en dwarsbalkafstanden moet gebruiken.
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VEILIGHEID

Draag tijdens het behandelen van de terrasplanken 
steeds veiligheidshandschoenen.

Wanneer u in het materiaal zaagt of boort, draag dan een 
veiligheidsbril en stofmasker. Resten van Cedral Terrace 
kunt u afvoeren naar de plaatselijke stortplaats. Onthoud 
dat volledige terrasplanken zwaar zijn en vraag hulp bij 
het verplaatsen.

Cedral Terrace dient niet als structurele 
bedekking en dus niet om op te bouwen.  

Cedral Terrace mag niet gebruikt worden 
voor ongefundeerde structurele doeleinden.

Deze installatiehandleiding dient enkel voor 
woontoepassingen.

Raadpleeg het Cedral Terrace veiligheidsinformatieblad 
voor meer informatie.

1
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2.1 PLANNING

Plan de inrichting van uw terras vóór u begint om de best 
mogelijke plaatsing van uw project te garanderen. Wij adviseren 
u een plattegrond te maken van het terrein in kwestie. Zo kunt 
u de juiste hoeveelheid materiaal bestellen en eventuele fouten 
tot een minimum beperken. We raden ook aan om de plaatselijke 
bouwvoorschriften en reglementen te raadplegen alvorens aan 
het terras te beginnen, in het geval u een vergunning nodig hebt.

Voor het plaatsen van Cedral Terrace hebt u geen speciaal gereedschap nodig.

Winkelhaak

Cirkelhandzaag met diamanten 
zaagblad

Decoupeerzaag met blad 
voor vezelcement

Draadloze schroevendraaier/
Boormachine

Stofzuiger met stoffilter

Basis

Microvezeldoek

Potlood Meetlint

HamerWaterpas

Benodigdheden

Krijt

STAPPEN VOOR EEN GESLAAGD TERRAS2
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Op grotere bouwplaatsen is het misschien handig om ook volgend gereedschap te gebruiken:

Optioneel

Zaagblad voor 
vezelcement

Verstekzaag

Optioneel gereedschap

Laserwaterpas
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Opslag

Behandeling

Afvoeren

Cedral Terrace-planken moeten binnen, overdekt, 
droog en plat gestapeld worden op een pallet. 
Stapel de pallets zo dat er lucht bij de planken 
kan. Indien er condensatie of vocht tussen de 
gestapelde planken komt, kunnen er uitbloeiingen 
of zoutaanslag ontstaan op het oppervlak. Indien 
de plastic verpakking onvoldoende verlucht wordt, 
kan er condensatie ontstaan.

Geen panelen leveren op een bouwplaats waar 
men niet onmiddellijk met de plaatsing kan 
beginnen of waar ze niet op een goed beschermde 
plaats kunnen afgeladen worden. De pallets mogen 
niet op de grond staan. Bewaar ze op vlakke 
dwarsbalken met een maximale hartafstand van 
600 mm.

Cedral terrasplanken zijn zwaar!

De terrasplanken altijd van elkaar tillen, nooit 
over elkaar schuiven. Voorkom schade aan de 
randen tijdens het behandelen.

Om de panelen te dragen, zet u ze op hun 
achterste rand en tilt u ze op met twee  
personen – één aan elke kant.

Cedral terrasplanken worden geleverd met beschermfolie tussen de decoratieve zijden. Verwijder deze bescherming 
niet. Bij het herstapelen van de planken dient men de beschermfolie steeds te vervangen. Stapel de planken met de 
voorkant tegen de voorkant of met de achterkant tegen de achterkant.

Aanbeveling: Het product moet behandeld worden als bouwafval in overeenstemming met de plaatselijke 
Europese afvalcatalogus EWC:170101; 170904

2.2 CEDRAL TERRACE OPSLAAN, BEHANDELEN EN AFVOEREN
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Cedral Terrace kan niet rechtstreeks op de grond gelegd worden. Het wordt bevestigd op de dwarsbalken 
bovenop een geschikte draagstructuur. Dit kunnen stoeptegels zijn, een betonnen fundering of een opbouw 
met terrasnivelleersokkels.  Overleg met een stabiliteitsingenieur voor de ontwerprichtlijnen voor een goede 
draagstructuur voor uw terras.

Voorbeeld van een terrasnivelleersokkel. 
Deze zorgen voor een eenvoudige 
afwatering van het Cedral terras.

Bij plaatsing op grond of zand is het aangeraden om een ondervloer of beschermlaag tegen onkruid te voorzien.

Zorg bij het plaatsen en bevestigen van de draagstructuur voor een goede afwatering. De afwatering vertrekt steeds 
vanaf het gebouw en moet minstens 1:100 zijn. 

! Plaats de dwarsbalken op een stevige, vlakke ondergrond, zoals beton.  
Gras, oneffen stoeptegels en zand veroorzaken verschuivingen.

AFWATERING

2.3 VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
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Het Cedral terras bevestigen op houten dwarsbalken

Het Cedral terras bevestigen op houten dwarsbalken. Wij raden aan om 
rechte en gelijkmatige houten draagbalken te gebruiken. Het hout moet 
geïmpregneerd of geschikt zijn voor buiten.

Het Cedral terras bevestigen op een metalen frame

2.4 DWARSBALKEN/ONDERLAAG

MIN 50MM BREED

Bij gebruik van zichtbare bevestigingen moet u de Cedral Terrace voorboren.  
Voor schroeven van 5 mm raden we een HSS boor van 4 mm aan.

Raadpleeg steeds de plaatselijke voorschriften voor terrasonderlagen.

Bij gebruik van zichtbare bevestigingen moet u de Cedral Terrace voorboren.  
Voor schroeven van 5 mm raden we een HSS boor van 4 mm aan.

Raadpleeg steeds de plaatselijke voorschriften voor terrasonderlagen.

!

!

MIN 50MM BREED

De afstand tussen de onderlaagprofielen die we hier bespreken, is berekend op puntbelastingen van 100 kg voor 
planken van 84,5 mm en 200 kg voor planken van 175 mm bij een gelijkmatig verdeelde belasting van 200 kg.
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De eerste plank leggen

Leg de Cedral Terrace haaks op de draagonderlaag. Het terras moet minstens 3 dwarsbalken beslaan. We raden aan om 
te beginnen vanaf het gebouw.

A. Breng de start/eindclip aan op de eerste rail/draagstructuur zoals aangegeven, op een maximale hartafstand 
van 300 mm en druk de Cedral Terrace op zijn plaats/in de clip.

B. Schuif de Cedral clip in de voeg aan de andere kant van de plank, maar bevestig hem nog niet en plaats de 
volgende plank.  Plaats de rest van de planken en schuif de Cedral Terrace clips en planken op hun plaats. De clips 
nog niet bevestigen tot de planken aan beide zijden van de clip gelegd zijn. Laat steeds één zijde losliggen wanneer 
u de volgende plank legt.

C. Ga verder met het leggen van de planken en het bevestigen van de clips.

D. Wanneer de laatste set van planken gelegd is, gebruik dan de Cedral start/eindclips of de zichtbare bevestigingen 
om alle planken te bevestigen.

A. Leg de Cedral Terrace plank en bevestig de eerste zichtbare bevestiging op de Cedral Terrace plank op de eerste  
rail/draagstructuur zoals aangegeven, op een maximale hartafstand van 300 mm.

B. Schuif de Cedral clip in de voeg aan de andere kant van de plank, maar bevestig hem nog niet en leg de volgende 
plank.  Plaats de rest van de planken en schuif de Cedral Terrace clips en planken op hun plaats. De clips nog niet 
bevestigen tot de planken aan beide zijden van de clip gelegd zijn. Laat steeds één zijde losliggen wanneer u de 
volgende plank legt.

C. Ga verder met het leggen van de planken en het bevestigen van de clips.

D. Wanneer de laatste set van planken gelegd is, gebruik dan de Cedral start/eindclips of zichtbare bevestigingen om  
alle planken te bevestigen.

Optie A

Optie B

2.5 CEDRAL TERRACE PLAATSEN

Start- /eindclip

Randafstand minimaal 20mm 
bij zichtbare bevestiging!
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Voorzie een voeg van minstens 20 mm tussen muren en gebouwen. Voor het mooiste uitzicht legt u de planken tegen 
elkaar met stootvoegen van 3 mm.

Het is niet nodig om een clip te plaatsen op elke zijkant van het terras/onderlaag, u kunt de clips gespreid of diagonaal 
aanbrengen zoals op onderstaande afbeelding. Op het einde van de Cedral Terrace moet er aan beide zijden van de 
plank een clip aangebracht worden.

Naast de terrasvoegen van 3 mm 
zijn er geen extra uitzetvoegen nodig.

Voegen van minstens 20 mm tussen randen/muren

Wanneer u het Cedral terras 
aanbrengt met zichtbare 
bevestigingen, raden we twee 
bevestigingen per plank aan bij elke 
dwarsbalk/steunpunt om esthetische 
redenen.

Gebruik 16 clips en schroeven 
per m² wanneer 1 lopende meter 
eindplank bevestigd is, zoals op de 
tekening.

Wanneer er een voeg nodig is in het 
terras, bevestig ze dan met een clip.

De te bevestigen perimeter van de 
Cedral Terrace.Voorgeschreven legpatroon voor de clips
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Wanneer er een stootbalk voorkomt in het materiaal/terras, moet men aan beide 
zijden van de plank een clip voorzien, zoals getoond op de afbeelding.

Eén clip volstaat om beide uiteinden van de planken te bevestigen

Cedral Terrace clip

Cedral Terrace clip

3mm stootvoeg

Plaats de dwarsbalken op een hartafstand van 300 mm.

Indien Cedral Terrace onder een hoek wordt geplaatst, moet de hartafstand van de draagstructuur verkleind worden 
zodat het Cedral terras niet meer dan 300 mm beslaat.

Cedral Terrace moet steeds door 3 balken ondersteund worden.

De uiteinden van de terrasplanken 
moeten ondersteund zijn en mogen 
niet meer dan 20 mm overhangen. 
Anders kunnen de planken 
beschadigd geraken.

300mm 20mm

300mm
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U kunt de randen afwerken met platte of afgeronde profielen.

Cedral terrasprofielen geplaatst met zichtbare bevestigingen

U kunt traptreden en trappen afwerken met het  
Cedral terras, normaal op een houten frame.

De ontwerper/plaatser moet de plaatselijke richtlijnen/standaarden raadplegen voor de afmetingen van de traptreden 
en ook nagaan of er leuningen of barrières vereist zijn.

2.6 CEDRAL TERRACE AFWERKEN

!
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De Cedral Terrace krijgt geen coating en dus is hercoating ook 
niet nodig. We raden aan om het terras regelmatig te borstelen 
en bladeren en afval te verwijderen, zodat het er vlekkeloos blijft 
uitzien. Noordgerichte terrassen zijn meer onderhevig aan mossen 
en korstmossen.  Indien er mossen, korstmossen of algen groeien, 
kunt u deze verwijderen met een speciaal schimmeldodend middel. 
Voor de gewone schoonmaak kunt u een hogedrukreiniger gebruiken 
met een maximale druk van 80 bar op minstens 20 cm afstand van 
het terras. Spuit het water vlak en wijd; niet geschikt voor roterende, 
vuilverwijderende sproeiers.

U kunt ook een zuurvrij schoonmaakproduct voor patio’s en paadjes 
gebruiken. Volg altijd de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de 
fabrikant en probeer de compatibiliteit eerst uit op een onopvallend 
gedeelte.

De Cedral Terrace werd getest op de volgende klassieke vlekken: ketchup, mayonaise, olie/vet, rode wijn, cacao en 
koffie. Doeltreffende schoonmaakmiddelen zijn: Vanish, Cif, milde bleekmiddeloplossing. Laat de oplossingen ongeveer 
5 minuten inwerken en spoel daarna af met zuiver water. Volg altijd de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de 
fabrikant en probeer de compatibiliteit eerst uit op een onopvallend gedeelte.

> 20 cm

2.7 ONDERHOUD

Op zeer vuile stukken kan het nodig zijn om de behandeling te herhalen.

Zoutaanslag kunt u verwijderen met een speciaal steenzuur of een speciaal product voor uitbloeiingen zoals Keranet 
van Mapei. Laat de oplossingen niet langer dan 30 minuten inwerken op de Cedral Terrace en spoel vervolgens 
overvloedig met zuiver water. Anders kunt u het oppervlak beschadigen.  Bij hardnekkige aanslag kan meer dan 
één behandeling nodig zijn. Volg altijd de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant en probeer de 
compatibiliteit eerst uit op een onopvallend gedeelte. Het gebruik van schuurmateriaal, zoals staalwol, schuurpapier 
enz. is niet toegelaten, vermits dit het esthetisch uitzicht van het terras kan aantasten.

Aanbevolen Werkzaam Niet aanbevolen

Type vlek Javel
Palmolive / 

Dreft
Cif

Bleek- 
middel

Vanish Keranet

Ketchup

Vetstof 
(mayo, olie)

Rode wijn

Cola

Koffie
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CEDRAL TERRACE  
SCHROEVEN VOOR EINDCLIPS

diameter 4,2mm, lengte 22mm, met 
een Torx TX20 schroefkop van 6mm, 
roestvrijstaal zwart gecoat

ZICHTBARE BEVESTIGING

zelftappende TX25 torxschroef met 
verzonken kop diameter 5 mm x 60 mm

Wanneer u de planken op een houten draagstructuur bevestigt, gebruik dan de volgende bevestiging

CEDRAL TERRACE  
SCHROEVEN VOOR CLIPS

diameter 4,2mm, lengte 22mm, met 
een Torx TX20 schroefkop van 6mm, 
roestvrijstaal zwart gecoat

CEDRAL TERRACE  
SCHROEVEN VOOR EINDCLIPS

diameter 4,2mm, lengte 16mm, 
verzonken kop van 7,5mm met Torx 
zelftappend, roestvrij staal

ZICHTBARE BEVESTIGING

zelftappende TX25 torxschroef 
met verzonken kop diamter 5mm,  
lengte 60mm

Wanneer u de planken op een metalen draagstructuur bevestigt, gebruik dan de volgende bevestiging:

VEZELCEMENTZAAGBLAD

diameter 300 mm

ZAAGBLADEN 3P BOSCH

T14HM voor decoupeerzaag

Accessoires

CEDRAL TERRACE 
BEVESTIGINGSCLIP

Roestvrij staal 1.4016 met zwarte 
coating Zoutsproeiproef gedurende 
2000 uur

Componenten

CEDRAL TERRACE  
SCHROEVEN VOOR CLIPS

Gehard roestvrij staal 1.4006 met 
boorpunt. diameter 4,2 mm met een 
Torx TX20 schroefkop van 6 mm.

CEDRAL TERRACE 
EINDCLIP

Roestvrij staal 1.4016 kleur zwart

3.1 COMPONENTEN EN ACCESSOIRES

VERVANGINGSONDERDELEN3
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Gebruik Cedral Terrace zaagbladen om de panelen ter 
plaatse te zagen. Het zaagblad moet zo’n 5 mm onder 
het paneel uitkomen, zodat het afval weg kan.

Bij gebruik van kapzagen met viertandszaagbladen 
Leitz D160/20 en D190/20 moeten de planken 
volledig ondersteund worden om ze volledig te 
kunnen doorzagen.

Vele handzagen zijn geschikt om Cedral Terrace mee 
te zagen. Het belangrijkste criterium is: Zaag met 
zaagbladsnelheid tussen 2000-4000 tpm Afgeschermd 
zaagblad met een afzuigsysteem om al het stof te 
verwijderen Zaag met geschikt kaliber voor het 
zaagblad

Om een paneel te zagen, legt u het binnen op een 
stevige werkbank. Een paneel nooit in de regen zagen. 
Slechts één Cedral Terrace plank tegelijk zagen.

Zaag de panelen met de afgewerkte kant naar 
beneden – afhankelijk van de richting van het zaagblad. 
Veeg het stof meteen na het zagen af met een zachte 
borstel.

Voor de uitsparingen en bochten kunt u een 
decoupeerzaag met een Bosch T141HM zaagblad 
gebruiken. Zet de pendelfunctie van de decoupeerzaag 
uit.

Zaag de plank met de afgewerkte kant naar beneden. 
Veeg het stof meteen na het zagen af met een zachte 
borstel.

Schuur de snijkanten van de Cedral Terrace bij om 
de scherpe randen na het op maat zagen weg te 
werken. Dit komt ook het uitzicht ten goede. Om 
de randen te schuren, kunt u een houten blok van 
400 mm x 100 mm met een stuk schuurpapier  
(korrel 80) gebruiken.

Uitsparingen

Behandeling van de snijkanten

Zagen

ZAGEN EN BOREN4
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Damaged plank to be replaced
mark plank ends first then remove

Remove screws from clips and lift planks and set aside
marking position of end of plank first

Screw down end clips at position of end of plank

Replace set aside planks into clip and push down until
the clip engages with the groove, refix the clip using screws

Screw down end clips at position of end of plank
to be replaced

Insert new plank into end clip and push down until groove and end
clip engage. It may be necessary to gently lever the plank into
position

Replacement plank inserted showing end clip positions

Damaged plank to be replaced
mark plank ends first then remove
by removing clips

Fix ends of planks with predrilled visible fixing min 20mm in from
edge

Insert replacement plank and secure using visible fixing
min 20mm edge from edge.

CEDRAL TERRACE PLANKEN VERVANGEN5

Een Cedral Terrace plank vervangen is eenvoudig.

De eenvoudigste en snelste methode is om een zichtbare bevestiging te gebruiken om de plank vast te maken. 
Hiervoor dient u de Cedral Terrace plank voor te boren. Ga als volgt te werk.

1. Maak de clips aan beide kanten van de beschadigde plank los en til de plank eruit. Soms is het nodig om de plank 
te breken. Markeer de rand van de plank vóór u ze verwijdert.

2. Zodra u de plank eruit hebt gehaald, verwijdert u de nog aanwezige clips.

3. Boor een gat van 4 mm voor (min. 20 mm van de niet-bevestigde rand) in de Cedral Terrace plank naast de 
verwijderde plank en maak de rand van de plank vast.

4. Leg een nieuwe Cedral Terrace plank in de plaats en zorg dat de voeg aan beide zijden even breed is.

5. Boor de nieuwe plank voor op de plaats van de voeg en maak ze vast met de zichtbare bevestiging. De plank ligt 
nu vast.

5.1 METHODE 1: PLANKEN MET ZICHTBARE BEVESTIGING VERVANGEN

Markeer de uiteinden van de te 
vervangen plank voor u ze verwijdert.  
Verwijder de clips daarna en haal 
de plank eruit.

Bevestig de zijkanten van de andere planken met zichtbare bevestiging, 
in een voorgeboordschroefgat minimaal 20mm van de rand.

Leg een nieuwe plank in en bevestig deze met zichtbare bevestiging, 
in een voorgeboorden schroefgat minimaal 20mm van de rand.
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Damaged plank to be replaced
mark plank ends first then remove

Remove screws from clips and lift planks and set aside
marking position of end of plank first

Screw down end clips at position of end of plank

Replace set aside planks into clip and push down until
the clip engages with the groove, refix the clip using screws

Screw down end clips at position of end of plank
to be replaced

Insert new plank into end clip and push down until groove and end
clip engage. It may be necessary to gently lever the plank into
position

Replacement plank inserted showing end clip positions

Damaged plank to be replaced
mark plank ends first then remove
by removing clips

Fix ends of planks with predrilled visible fixing min 20mm in from
edge

Insert replacement plank and secure using visible fixing
min 20mm edge from edge.

Deze methode duurt langer maar geeft een mooier resultaat. U gaat als volgt te werk.

1. Maak de clips los en verwijder de schroeven en verwijder de plank. Het kan nodig zijn om de plank te breken. 
Markeer de rand van de plank vóór u ze verwijdert.

2. Na het verwijderen van de beschadigde plank verwijdert u de schroeven uit de clips op de plank ernaast en tekent 
u eerst de rand van de plank af.  Verwijder de onbeschadigde plank en leg ze opzij.

Bevestig eerst de onbeschadigde planken aan beide zijden van de verwijderde planken als volgt.

1. Op de plaats waar u de rand van de plank hebt afgetekend, schroeft u een eindclip vast. Schuif de plank vervolgens 
in de losse clip en leg de plank op haar plaats. Zorg dat de eindclip in de groef valt.

2. Steek de schroef terug in de clip en draai ze vast. De plank ligt nu vast.

3. Om de vervangplank te bevestigen, gebruikt u de Cedral eindclips en schroeft u deze vast op de onderlaag/
dwarsbalk op de eerder gemarkeerde positie als richtpunt. De eindclips worden er aan beide kanten ingestoken.

4. Til de plank op en laat de clip in de groef vallen. Duw de plank naar beneden in de tegenoverliggende eindclip. De 
clip heeft een veer dus het is mogelijk dat u een platte schroevendraaier of iets dergelijks moet gebruiken om hem 
zachtjes op zijn plaats te krijgen. De plank ligt nu vast.

5.2 METHODE 2: PLANKEN MET ONZICHTBARE BEVESTIGINGEN VERVANGEN

Markeer de uiteinden van de te 
vervangen plank voor u ze verwijdert.  
Verwijder de clips daarna en haal 
de plank eruit.

Schroef de clips los, haal de middelste plank eruit, 
markeer de positie van de rand van de andere planken, 
en haal ook deze planken eruit.

Bevestig de eindclips aan de markering van de rand 
van de uitgehaalde planken.

Bevestig eindclips op de gemarkeerde plaats van de 
te vervangen plank

Bevestig een nieuwe plank in de eindclip en duw deze tot 
de plank is vastgeklikt aan beide zijden.

Nieuwe plank bevestigd met eindclips

Herplaats de planken aan één zijde in de bevestigingsclip.  
Duw de plank langs de andere zijde tot deze vastklikt in 
de eindclip.
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Cedral Terrace is een doorgekleurd natuurvezelcementproduct zonder coating. Door de mechanische behandeling 
van het oppervlak is de textuur een beetje ruw. Er kunnen lichte kleurverschillen zijn door het gebruik van natuurlijke 
pigmenten. Er kunnen witte vlekken of fabricagesporen te zien zijn. De planken zien er anders uit naargelang ze nat of 
droog zijn. De Cedral Terrace verweert zoals alle andere niet-gecoate cementmaterialen. Zoals bij alle niet-gecoate 
materialen zal de Cedral Terrace mettertijd lichter worden en verweren.

Aangezien de Cedral Terrace een niet-gecoat paneel is, fluctueert Δ L meer 
dan Δ a en Δ b en valt het binnen de volgende parameters.

De Cedral Terrace voldoet aan de vereisten van EN 12467:2012-12  
‘Platte vezelcementplaten – productspecificaties en testmethodes’. 

Raadpleeg de Cedral Terrace materiaalinformatie voor de eigenschappen van 
het materiaal.

Bij de Cedral Terrace is er weinig slipgevaar, zowel in natte als droge 
omstandigheden

De planken zien er anders uit naargelang ze nat of droog zijn. De Cedral 
Terrace verweert zoals alle andere niet-gecoate cementmaterialen. Zoals bij 
alle niet-gecoate materialen zal de Cedral Terrace mettertijd lichter worden 
en verweren.

Δ L Helderheid (droog) (+/- 2,0)

De Cedral Terrace is verkrijgbaar in de volgende afmetingen en profielen;
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175 mm x 3150 mm x 20 mm platte plank

175 mm x 3150 mm x 20 mm afgerond aan 1 kant

84,5 mm x 3150 mm x 20 mm platte plank

84,5 mm x 3150 mm x 20 mm afgerond aan 
1 kant

Kleur

Technische eigenschappen

Cedral Terrace

84.5mm 175mm

PRODUCTINFORMATIE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN6
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Geplaatst gewicht voor planken van 175 mm breed – 36,2 kg/m2 nominaal

Geplaatst gewicht voor planken van 84,5 mm breed – 33,2 kg/m2 nominaal

Geplaatst zitten er 1,75 planken/m² voor de plank van 175 mm

Geplaatst zitten er 3,5 planken/m² voor de plank van 84,5 mm

TR20
SMOOTH SAND

TR10
WARM RED

TR15
DEEP GREY

De Cedral Terrace is verkrijgbaar in de volgende kleuren

Plankgewicht (luchtdroog)

TR05
SOFT GREY

Plank Plankgewicht per plank (nominaal)

175mm 20.7kg

84.5mm 9.5kg

Toleranties

Dikte 20mm ± 0.3mm

Lengte ± 1mm

Breedte ± 1mm

Haaksheid ± 1.5mm/m
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ALGEMENE OPMERKINGEN
Zorg dat er lucht onder het geplaatste terras kan. Zo weinig mogelijk met de meubelen over het terras schuiven.  
Plaats desnoods beschermnoppen onder de poten van het meubilair.

Elk terras is verschillend en deze handleiding dient niet beschouwd te worden als richtlijn voor het plaatsen van 
een terras of draagstructuur onder alle mogelijke omstandigheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsels. 
De informatie in deze installatiehandleiding is correct op het moment van publicatie. Door onze voortdurende 
inspanningen om het materiaal en het systeem te verbeteren, behouden wij ons het recht voor om de informatie 
aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Neem contact op met uw plaatselijke Cedral 
verkoopsorganisatie om ervoor te zorgen dat u over de recentste versie beschikt.

Vrijwaringsclausule van de installatiehandleiding

Alle informatie in dit document is beschermd door auteursrecht ©.

Alle tekeningen in dit document zijn ter illustratie en dienen niet te worden gebruikt als ontwerptekeningen.

De informatie is ter goeder trouw verschaft.

Geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.
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