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plošča iz lesa in plastike

KAKO NAMESTITI

plošče Latera
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Idealno je, da talno oblogo LATERA namestite na ravno 

in kompaktno podlago, kot je beton ali zbita in 

zravnana zemlja. Slednje talni oblogi nudi trdno in 

časovno nespremenljivo podporo; posledično bo tudi 

talna obloga ostala nespremenjena skozi čas. 

Če podlaga ni posebej Če podlaga ni posebej kompaktna in/ali ravna 

(npr. mehka zemlja, kamenje, pesek), jo je 

potrebno pripraviti na naslednji način:

        izravnajte teren, da dobite ravno podlago; v 

primeru prisotnosti kamenja ali trave je koristno, da jih 

odstranite, dokler ne pridete do zemlje.

                Stisnite dno, da postane trdno, če je mogoče ob 

uporabi težkega valja ali drugega primernega orodja, 

nato je priporočljivo razprostreti talno koprenasto 

prekrivalo, ki je na voljo po nizki ceni v vsakem vrtnem 

centru ali kmetijski zadrugi. Slednje podlagi pomaga 

ohraniti čvrstost in močno omejuje rast plevela. Obenem 

omogoča izoliranost talne obloge od tal ter enostavno 

momorebitno odstranitev talne obloge v mesecih 

neuporabe.

Za pravilno namestitev je potrebno upoštevati, 

da je material podvržen raztezanju, ki zavisi od 

temperaturnih nihanj. Pri običajni rabi (od -10 °C do 

+ 60 °C) raztezanje znaša 5 ‰  v dolžino (5 mm na 

linearni meter v obe smeri). Če želite pravilno namestiti 

talno oblogo, je potrebno upoštevati to raztezanje.

Na primer, če želite talno oblogo namestiti med dvema 

stenama z medsebojno oddaljenostjo tri metre, med tlemi 

in vsako steno vedno pustite najmanj osem milimetrov 

prostora (5 ‰ treh metrov znaša 15 mm). Če so na 

območju za tlakovanje predvidene luknje za namestitev 

npr.  drogov, bo potrebno v talno oblogo zvrtati luknje 

za namestitev; premeri lukenj bodo morali biti večji, da se 

omogoči pomogoči pravilno raztezanje talne obloge, in sicer ob 

upoštevanju pravila, da morajo imeti 5 mm prostora na 

linearni meter tlaka v obe smeri.

WPC (lesno-plastični kompozit) se lahko 

obdeluje z enako opremo in tehnikami, ki se 

uporabljajo za les. Plošče je torej mogoče 

prilagoditi z rezanjem, vrtanjem in 

obrezovanjem.



KAKO POLOŽITI

SLIKA 1

SLIKA 2

SLIKA 3

kotne plošče in kotne robove

Za postavitev kotnih plošč na kotne robove tlaka sledite spodnjim navodilom.

Položite kotne plošče tako, da jih 

poravnate v LINIJI, KI NI ENAKA 

liniji plošč.

Za hitro namestitev vam predlagamo, da plošče začnete polagati začenši 

od vogala, ki predvideva postavitev kotnih klik plošč z enako 

vrsto utora. 

Na koncu strani namestite 

kotno ploščo in jo pod 

kotom 45 ° odrežite v 

želeno smer.

SLIKA 4

Za večjo natančnost pri 

rezanju sledite spodnji 

ojačitvi.

Enak postopek ponovite na 

sosednji strani.

SLIKA 5

Podobno je mogoče pri 

tlakovanju urediti tudi notranje 

kote.
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