
En perfekt terrasse
Eurotec terrassetilbehør



PRO S PRO M PRO L

Førsteklasses løsning til 
alle typer terræn
Uden en perfekt underkonstruktion vil der 
hurtigt blive noget i vejen med din terrasse. 
Vi tilbyder dig en række hjælpemidler, som 
får din terrasse til at holde i lang tid.

Forhøjelsesringe

Den nye serie i justerbare terrassefødder
4 forskellige justerbare fødder med mulighed for at ændre højden ved hjælp af Eurotec forhøjelsesringe.

* Ved de angivne værdier for bæreevne, drejer det sig om anbefalede værdier. Ved disse belastniger deformeres stillefødderne dog kun ca. 2mm. Bæreevnen, før et egentligt brud, ligger mange gange højere.

DB nr.               Betegnelse                    Højde        Bæreevne*            Enhed
1884057           Forhøjelsesring +4            4,0 cm   8,0 kN                  10
1884060           Forhøjelsesring  +10         10,0 cm   8,0 kN                10

Til højderegulering af 
PRO justerbare fødder

PRO L

DB nr.              Højde        Bæreevne*         Enhed 
1884053      7,0 - 11,7 cm        8,0 kN                 10 

DB nr.              Højde         Bæreevne*        Enhed
1884051      5,3 - 8,2 cm         8,0 kN       10

DB nr.          Højde            Bæreevne*         Enhed
1884049      3,0 - 5,3 cm      8,0 kN                    10
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DB nr.           Højde            Bæreevne*                 Enhed
1913853       7,4 - 16,8 cm       8,0 kN                                    10

PRO XLPRO XL

NYHED
i vores program



Den nye serie af justerbare fødder er komplet med introduktionen 
af 3 forskellige adapter muligheder:
- L-Adapter - til den klassiske træunderkonstruktion eller moderne aluminium underkonstruktioner
- Click-adapter – tidsbesparende sammen med Eurotec aluminiumsprofi ler
- Sten-adapter – bruges ved lægning af fl iser

ECO M ECO L ECO XL

* Ved de angivne værdier for bæreevne, drejer det sig om anbefalede værdier. Ved disse belastniger deformeres stillefødderne dog kun ca. 2mm. Bæreevnen, før et egentligt brud, ligger mange gange højere.
** Leveres uden skruer. Positionssikring med boreskure 4,8 x L er muligt.

DB nr.        Betegnelse            Højde           Bæreevne*               Enhed  
1650738         ECO S   2,5 - 4,0 cm         2,2 kN                          50
1650736         ECO S Base**                  50

DB nr.              Højde        Bæreevne*       Enhed 
1884047   13,0 - 19,8 cm         2,2 kN       15

DB nr.              Højde          Bæreevne*    Enhed 
1884045     6,5 - 13,0 cm        2,2 kN        20
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DB nr.              Højde          Bæreevne*      Enhed 
1650741     3,5 - 6,5 cm        2,2 kN                20

Eksempel med justeringsfod 
PRO L med L-Adapter

DB nr.   Betegnelse  Hældning (%)           Enhed
1895508   Nivello 2.0                        0 - 1                  10

Eksempel med justeringsfod 
PRO L med L-Adapter
Eksempel med justeringsfod 
PRO L med L-Adapter

ECO SNivello 2.0
For at forøge kontaktfladen på ECO S, kan den 

justerbare fod kombineres med en egnet base.

For dette klikkes ECO S 

ganske simpelt på den 

nedre del. Højden forøges 

dermed med 2 mm.

• Brugervenlig håndtering
• Justerbar hældning
   - Minimumshældning: 0%
   - Maksimalhældning: 10%
   - Hældningen kan justeres i 0,5%
     intervaller.
• Klik-lås af de justerbare fødder
• Materialet beskytter anlægsfl aden
   (f.eks tagbeklædningen)
• Stor bærende overfl ade

DB nr.   Betegnelse     Enhed
1884063    L-adapter               10

DB nr.    Betegnelse          Enhed
1884064 Click adapter 40             10
1884065 Click adapter 60             10

DB nr.    Betegnelse          Enhed   
1884066     Sten-adapter    10

L-adaper Click-adapter 40 Click-adapter 60 Sten-adapter



Underkonstruktion: Træ
Terrasse-underkonstruktioner af træ egner sig til både synlig og skjult montering af terrassebrædder. Med afstandslisten Dista fastgøres terrasse- 
brædderne synligt. Dista-listen fungerer som afstandsstykke og giver mulighed for bevægelsesfrihed mellem planke og underkonstruktion. Samtidig 
fremmer den luftcirckulationen under terrassen, så fugtskader mindskes. Til fastgørelse af terrassebrædderne kan anvendes normale træskruer, f.eks 
Terrassotec-skruer.

Dista-listen monteres plant med den ene side af underkonstruktionens strøer. Således undgår man at skrue gennem listen, når terrassebrædderne 
lægges. Ved bredere strøer kan det anbefales at fastgøre Dista-listen skiftevis til højre og til venstre, så terrasseskruen ikke ensidigt trækker i retning 
af brædderne, så det virker.

*Bærebjælkeafstand = 600 mm. 
 Yderligere Dista-lister skal påregnes ved første og sidste bærende bjælke og for pladesamlinger. Skruer er ikke inkluderet! Fastgøres med Terrassotec-skruer Ø4 mm.

Dista-listen skrues fast gennem de forborede 
huller og spændes fast med Ø4 Terrasso-
tec-skruer (til en Dista-liste skal man bruge
3 Terrassotec-skruer). 

Dista-listen er 73,5 cm lang og ved hjælp
 af samlestik kan flere Dista-lister nemt 
forbindes med hinanden.

Afstandsliste Dista

Terrasse-underkonstruktioner af træ egner sig til både synlig og skjult montering af terrassebrædder. Med afstandslisten Dista fastgøres terrasse- 

Forskellen mellem begge systemer ved brug:

Afstandsliste Dista: Skjult fastgørelse af terrassebrædderne. Disse skrues direkte på fra plankernes overside. Derfor er skruehovederne synlige. 
Dista-listen virker som afstandsstykke.

Terrasseglider: Ikke synlig fastgørelse af terrassebrædderne. Terrassegliderne fastgøres først på underkonstruktionen. Brædderne er fastgjort 
indirekte. På terrasseoverfladen kan der derfor ikke ses nogen synlige skruer. Terrasseglideren virker som bindeled og afstandsstykke.
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DB nr.                   Mål        Material             Forbrug*                         Enhed 
1650729            16 x 13 x 730 mm    Hårdt kunststof            23 (stk./10 m2)                             50

Terrasseglider* - skjult montering af terrasseplanke 
På grund af den afstand, som opstår mellem underkonstruktion og terrassebræt (10 mm) forhindrer terrasseglideren også, at skruer af specialstål 
afskæres, især ved brug af hårdt træ/tropetræ. I modsætning til Dista-listen fastgøres brædderne her indirekte, dvs. at  skruehovederne ikke kan 
ses på  terrassens overfl ade.

Terrasseglider, StarterClip og terrasse-endeglidere

DB nr.           Mål       Material         Forbrug*                         Enhed 
1650730            19 x 10 x 190 mm    Hårdt kunststof      123 (stk./10 m2)                            200

Glideren opfylder alle kriterier til montering - ikke kun af træplanker - men også af PVC-planker.
*4 Thermofi x skruer i hærdet rustfrit stål er inkluderet per terrasseglider.



StarterClip - til den skulte montering af terrassebrædder

* 40 systemskruer leveres med

Gliderskrue (A2, A4, hærdet rustfrit stål)

Skjult fastskruning af 
start/ende terrassebrædder
Hvis du vil fastøre start-/ende-terrasseplanken 
uden synlig skrue, kan du bruge en terrasse 
start- og endeglider eller en terrasse StarterClip.

DB nr.              Betegnelse                Mål             Drev           Enhed
1650732                      A2          4,2 x 24 mm         TX20 •            100
1650733                      A4          4,2 x 24 mm        TX20 •            100
1650731          Hærdet rustfrit stål         4,2 x 22 mm         TX20 •            100
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DB nr.     Materiale    Enhed 
1650743         Hårdt kunststof      10

Terrasse-start/endegliderne*
Hvis terrasse start/endegliderne ikke kan 
benyttes, f.eks. hvis den ikke kan skrues ind 
fra siden (husvæg eller mur), har Eurotec 
udviklet StarterClip, som er den ideelle 
løsning i en sådan situation.

DB nr.  Materiale    Enhed 
1650742        Hårdt kunststof      10

Terrasse-start- og endeglider 

* 40 systemskruer leveres medTerrassestart og endeglider til den skjulte montering af terrasseplanker
Terrasse-endeglidere giver mulighed for en pæn og flot afslutning på terrasseplanker.

Terrassotec Trilobular
DB nr.              Betegnelse                Mål             Drev           Enhed
1937256                      A4          5,5 x 50 mm         TX25 •            100
1937257                      A4          5,5 x 60 mm        TX25 •            100
1937258            A4                  5,5 x 70 mm         TX25 •            100
1937259     A4          5,5 x 80 mm         TX25 •            100

Flækker ikke træet!
Forbor og undersænk.
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PRAKTISK:

Her er alt det, du har brug for (dele sammen).

 inkl. Drill-Stop
 inkl. TX 25 Bit

 inkl. Drill-Stop

Terrassotec-skruer, Ø 5,5 mm

Salgsenhed i spand à 500 styk

Forbor tip »Drill-Stop«

           forbor + forsænker
FFFooorrrbbb

p rrrrriiiillllllll--SSSSSSSSSStttttttStSStS oooooooooootottot pppppppppppp«

f b f sænkerrrr

Rustfri

500 
Stk.



Korkpad afstandsholder
Korkpad afstandsholderne lægges ind mellem terrassens 
underkonstruktion og fundamentet/undergrunden (selvklæbende på 
én side) og danner således en afstand, hvilket minimerer riskoen for 
fugtskader. Korkpad afstandsholderen fås i tre størrelser.

Korkpad underlaget fås i 3 størrelser.

Kork: Egenskaber og fordele

Kork er vandskyende (hydrophobt), fugtresistent og kemisk neutralt - indeholder ingen PAK. Det rådner ikke og er holdbart over for de fleste 
syrer og baser. Det er trinlydsdæmpende, skridsikkert, varme-, støj- og svingningsisolerende. Det er meget trykstabilt, bæredygtigt og udvider sig 
næsten ikke. (Brandklasse B2)

Tagbeskyttelseskork, det naturlige underlag til terrassefødder

Tagbeskyttelseskork
Tagbeskyttelseskork er nødvendigt ved anvendelse af terrassefødder på
pap-tage.

Tagbeskyttelseskork er en naturlig beskyttelse af underlaget og forhindrer 
kontakt imellem fod og tag. Afbøder trykmærker.

Indeholder ingen PAK (farligt blødgøringsmiddel i gummi).

Kork-tilbehør til terrasseunderkonstruktionen

Kork-pad afstandsholder
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DB nr.  Mål                 Materiale               Enhed
1913671           70 x 70 x   3 mm             Kork               25
1913673            70 x 70 x   6 mm             Kork               25
1913677            70 x 70 x 10 mm             Kork               25  

DB nr.  Mål                 Materiale             Enhed
1913681           250 x 250 x 3 mm             Kork                              10      

Protectus, træbeskyttelsesbånd
Protectus træbeskyttelsesbånd beskytter 
underkonstruktionen mod fugt m.m.

Fordele:
• Beskytter konstruktionen
• Nem fastgørelse takket være klæbefolie
• Optimal tilpasning pga. meget tyndt materiale
• Rivefast og vedvarende holdbart
• Skruer kan nemt skrues igennem
• Kan afkortes 

DB nr.                       Mål             Enhed
1913682             20000 x 75 x 0,5 mm                                       1

Tagbeskyttelseskork er en naturlig beskyttelse af underlaget og forhindrer 
kontakt imellem fod og tag. Afbøder trykmærker.

Indeholder ingen PAK 

DB nr.  M
1913681           250 x 250 x 3 mm             Kork                              10      

Kork er et økologisk produkt

Selvklæbende

Man kan afhjælpe ujævnheder i 
underlaget ved at bruge Korkpad 
som afstandsklods mod underlaget. 
Samtidigt bliver belastningen jævnt 
fordelt.
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Eurotec terrasseværktøj 50X

DB nr.          Mål                           Enhed 
1913601   30 x 87 x 215 mm   1

Den optimale skabelon 
til iskruning
Ved hjælp af Eurotec terrasseværktøj 50X gøres 
det muligt at lave usynlig i skruning af 
terrassebrædder.

• Hurtig og nem montering af terrassebrædder
• Resultatet er et ensartet udtryk af terrassen
• Fikserings-punkter er forudbestemt

Eurotec terrasseværktøjet  50X er en boreskabelon til usynlig fastgørelse af terrassebrædder. Med dette værktøj kan du udelukkende fastgøre ter-
rassebrædder indirekte / usynlig. Der er ingen skruehoveder synlige.

Ved hjælp af fi kseringspunkter skrues skruerne jævnt i en vinkel på 50 grader og er optimalt placeret. Afstandsstykket på boreværktøjet 50X
vil automatisk skabe et mellemrum på 6 mm mellem de forskellige terrassebrædder.

For den optimale fi ksering og uden at ødelægge terrassebrættet, anbefaler vi dig at bruge vores 50X dækskrue A2 4,2 mm x 60 mm, 50X lang 
bits, 82 mm TX 15 og 50X trinboringen 3,3 mm til 4,5 mm. Til brug ved tykkelse ≥ 21 mm og træbredde 110 mm - 150 mm. 82 mm TX 15 og 50X 
trinboringen 3,3 mm til 4,5 mm. Til brug ved  tykkelse ≥ 21 mm og træbredde 110 mm - 150 mm.

* VIGTIGT
 Leverandøren af terrassebrædderne skal ALTID spørges om deres 
produkt er egnet til denne form for montage.

Placer gulvbrættet på
underkonstruktion. 

Afhængigt af hvilken type træ 
der benyttes, så skabes der et 
mellemrum mellem terrassebræt og 
underkonstruktion.

Alle typer af træ skal forbores inden 
montage.

Terrasseværktøjet placeres i henhold til 
træets struktur.

Placer skruerne i de forborede huller, der 
har en vinkel på 50 grader. Start med 
skruen i den modsatte retning.

DB nr.        Materiale        Mål                           Enhed 
1913607               A2 4,2 x 60 mm                           250

DB nr.        Betegnelse        Mål     Drev                Enhed 
1937885            50X Bit       82 mm                     TX 15 •    1

DB nr.        Betegnelse  Mål            Enhed 
1937869             50 X bor             Ø 3,3 mm/Ø 4,5 mm                    1



FF TOOL ApS
Lundeborgvej 14
9220 Aalborg Øst
Phone: +45 9858 1100
Mail: tool@fftool.dk
www.fftool.dk


