
Základní technické informace pro pojízdné terasy

- 100% český výrobek – česká výroba a vývoj
- široký sortiment obkladů terasy - přírodní i WPC materiály, včetně umělého trávníku
- zatížení terasy je 100kg/m2 deklarovaný statickým posudkem dle sněhové oblasti (při
statickém výpočtu uvažován bezpečnostní koeficient +50kg/m2)

dokumentace:
 výkresy pro stavební připravenost
 kompletní technická dokumentace pro realizaci pojízdné terasy
 autorizovaný statický posudek pro každou terasu

materiály:
 nosná konstrukce vyrobená z hliníku EN AW-6060 T6
 spojovací materiály použity nerezové třídy A4 - odolné slané vodě
 ochranná deska proti nečistotám a odpařování - makrolon tl.6 – 10mm
 nosná nerezová nebo nylonová kolečka s nosností 250 až 300kg
 boční ochranná guma terasy
 originální designová hliníková kolejnice menších rozměrů

bezpečnost:
 vlastní vyvinutá klíčem zamykací aretace terasy

automatický pohon:
 pohon rakouské značky Tousek, kompatibilní se systémy inteligentní domácnosti
 součástí balení je PVC hřeben s ocelovým jádrem a spojovací materiál (nerez 

třídy A4)

záruka:
 nosná hliníková konstrukce 10let
 povrchová úprava - přírodní i WPC materiály až 15let
 pohyblivé a vyměnitelné součásti 2roky
 pohon Tousek 2roky
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1. Výkopové práce bazénu
Výkopy pro základy pojízdné terasy budou provedeny dle přiložené projektové
dokumentace. Minimální hloubka základů je 800mm.

2. Elektroinstalace
Při výběru pohonu terasy automatickým elektrickým pohonem je třeba před betonáží 
základových pasů zhotovit elektroinstalaci. Do místa umístění pohonu je třeba natáhnout 
napájecí kabel 3c x2,5m a signální kabel např. SYKFY 3x2x0,5. Přívod do pohonu Tousek 
je spodní částí pohonu. Napájecí kabel bude napojen v elektrorozvaděči přes proudový 
chránič a jistič 10A. Napájení motoru 230V±10%, proud 1,3A. Signální kabel je přiveden 
do místa, kde bude ovládání pojízdné terasy. Toto místo musí být zvolené tak, aby bylo 
možné celou dobu sledovat a kontrolovat pohyb terasy. Terasu lze ovládat buď tlačítkem, 
nebo klíčovým spínačem, přičemž spínač je z hlediska bezpečnosti doporučován.



Upozornění: za žádných okolností nedoporučujeme ovládání pojízdné terasy za 
pomocí dálkového ovládání nebo dokonce telefonem přes chytrou domácnost. 
Může dojít ke spuštění otvírání/zavírání mimo dohled terasy a může dojít k poranění 
nebo zavření osob nebo zvířat v prostoru bazénu!!!

3. Technologická šachta skrytého pohonu
Při výběru skrytého pohonu terasy musí být dle přiložené dokumentace zhotovena 
technologická šachta o minimálních rozměrech 600x1000mm a hloubky 500mm. Tato 
šachta musí být odvodněná! Odvodnění se provádí ve vzdálenějším rohu šachty nikoliv 
uprostřed. Přívod kabelů do pohonu je v tomto případě boční stěnou pohonu. Stěna 
technologické šachty sousedící s bazénem musí být kolmá na stěnu s kolejnicí. Stěny i 
podlaha šachty musí být provedeny z pevného železobetonu. Pohon i převodové ústrojí 
budou kotvena do podlahy resp. Stěny šachty za pomocí chemických kotev o délce 
100mm.

4. Základy
Výkop základových pasů se vyplní betonem. Doporučujeme horní část základového pasu 
vystavět ze ztraceného bednění, vložení výztuže a vylití betonem. Bude tím zaručená 
absolutní rovnost horní hrany základového pasu. Pokud horní část základového
pasu nebude rovná, nelze pojízdnou terasu instalovat.
Základové pásy v místě takzvané „kolejnice v trávě“ budou ukončeny 70mm pod čistou
podlahou, kde bude položená kolejnice terasy. Na základový pás se při montáži položí
exotický hranol o výšce 70mm. Jeho horní hrana musí být v naprosté rovině se statickou
terasou, aby kolejnice mohla plynule přejít z hranolu na statickou terasu.
Následné obsypání zeminou vytvoří dojem volně ložené kolejnice v trávě. Pokud nebude
dodržena přesná výška 70mm ±2mm, nelze exotický hranol instalovat. V opačném případě
by nastaly časově náročné úpravy, čímž by se musely účtovat další práce.



5. Podklad kolem bazénu
a.) Dlažba – provádí investor – montáž na dlažbu se provádí za pomocí hmoždinek a 
nerezových vrutů třídy A4. Dlažba musí být lepená. Pokud je dlažba volně ložená do 
pískového nebo štěrkového lože, nelze kolejnici instalovat. Taková dlažba musí být v 
místech vyjmuta a podlepena betonem. Při výběru dlažby dbejte na proveditelnost vrtání. 
Extrémně tvrdé dlažby jsou k vrtání velmi náročné a tím tedy i nákladné. V taktových 
případech lze vrtat pouze za předpokladu pořízení velmi drahých vrtáků, které se velmi 
rychle tupí. Takové vrtáky nejsou v ceně montáže a budou dodatečně účtovány.



b.) WPC nebo dřevo – centrum-teras – montáž do WPC nebo dřeva se provádí pouze za 
pomocí nerezových vrutů třídy A4. Před instalací podkladu kolem bazénu a statické terasy 
je třeba dbát na předem určené umístění kolejnice. V místě kotvení kolejnice musí být 
krytina podložena roštem v celé délce kolejnice, aby se předešlo průhybu krytiny pod 
těžkou pojízdnou terasou.

6. Montáž pojízdné terasy – provádí firma PojízdnéTerasy s.r.o.
Montáž pojízdné terasy se provádí mimo těleso bazénu. Jako první bude přichycena
jedna kolejnice. Následně se smontuje konstrukce pojízdné terasy včetně makrolonu. Poté
se zafixuje i druhá kolejnice. Nakonec se instaluje ochranná guma kolem terasy. V případě
manuálního posunu se instaluje uzamykatelná aretace terasy.





b.) Dřevo – jako první se provádí rošt z dřevěných hranolů o rozměrech 40x70mm a 
maximální rozteči danou dodavatelem krytiny. Tyto hranoly kotvit k nosné konstrukci pouze
na několika místech, aby byl zachován prostor celé krytiny pro objemové změny 
způsobené povětrnostními vlivy. Na tyto hranoly poté přijdou terasová prkna kotvená za 
pomocí vrutů a sponek nebo jen vruty, dle způsobu kotvení . Krytina na okrajích bude 
přesahovat ideálně o 10mm boční obklad. Nedojde tak poté při užívání k sešlapání 
bočního obkladu. Pro obložení boků se připraví na výšku hranoly stejné, jako použity na 
horní rošt, tedy o rozměrech 40x70mm. Poté se za pomocí nerezových vrutů připevní 
boční obložení.

c.) Umělý trávník – jako první se provede boční obložení např. ze dřeva nebo WPC dle
předchozího postupu. Na horní část přes nosné prvky budou položeny voděodolné 
překližkové desky, které budou na několika místech provrtány a díry zatřeny. Na takto 
připravený rovný povrch poté následně pokládáme předem vybraný koberec umělého 
trávníku.



8. Automatický pohon
Na závěr se instaluje pohonné ústrojí. Pokud krytinu provádí investor, pohon se instaluje 
před její pokládkou.
a.) Venkovní pohon se instaluje vedle pojízdné terasy na místo dle dokumentace. Na 
boční část se instaluje PVC hřeben s ocelovým jádrem, který zajistí přenos síly z motoru 
na terasu. Na hřebenu jsou umístěny aretační prvky.
b.) Skrytý pohon se instaluje do předem připravené technologické šachty na podlahu. Do 
stěny šachty se instaluje převodovka, která zajistí přenos síly z pohonu na hřeben, který je
instalován zvnitřní strany při výrobě. Nakonec se instaluje převodový řemen. Nakonec se 
celý pohon zapojí, nastaví a naprogramuje.
Pozn. Pohon Tousek je vybaven funkcí detekce nárazu. Dle místních podmínek se nastaví
síla nárazu, kterou pohon má detekovat, velikost převodové síly z pohonu na terasu a 
přesné zastavení terasy.


