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Препоръки за монтаж на декинг 
Основа 
 
При изграждането на основата (бетонна плоча, фундамент и т.н.) е необходимо да се осигури 
бързо извеждане на влагата под декинга и подложната конструкция. За целта е нужно са 
подсигуряване на 2-5% наклон на основата. Нивелирането се осъществява с помощта на 
регулируеми крачета или подложки. При съобразена с изискванията конструкция самите 
ламели не се нуждаят от допълнителен наклон. 

 
Подложка 
Подложките са подходящи за конструктивна защита между земята и дървената подложна 
конструкция, тъй като предотвратяват задържането на влага. Благодарение на тях 
подложната конструкция не лежи директно на земята. Друго тяхно предимство е 
намаляването на шума при стъпване. Подложките срещу вегетация предотвратяват 
поникването на нежелани плевели под декинга. 
 
Регулируеми крачета 
При по-сериозни разлики в нивата или много неравни терени, с помощта на регулируеми 
крачета терасата може бързо да се нивелира и да се определи правилната височина на 
монтажа. Едновременно с това те служат като конструктивна защита между земята и 
дървената подложна конструкция. 
 

Подложна конструкция 
 
Подложната конструкция е наложителна при играждането на декинг от дърво, тъй като 
дървесината не бива да бъде в директен контакт с влажната основа. Чрез конструкцията се 
осигурява необходимата вентилация на терасата. За всеки тип декинг има подходяща 
подложна конструкция. Освен конструкциите от дърво, подходящи за монтаж са и 
алуминиевите шини. Те са дълготрайно решение, с което същевременно може да се постигне 
минимална височина на монтаж – напр. при монтаж върху балкони. 
 
При полагането на подложната конструкция трябва да бъде спазена минимална височина от 
70 мм, за да се осигури необходимата вентилация на терасата. Освен това, оразмеряването 
на подложната конструкция трябва да бъде направено така, че да издържи на изкривяването 
в следствие от разширяване и свиване на ламелите през годините. Разстоянията на 
подложната конструкция не трябва да надвишават 20 пъти дебелината на ламелата. Когато 
ламелите се срещат челно и под двата края се поставя подложен профил. 
 

Също така се препоръчва широчината на подложния 
профил да бъде минимална, за да се улесни съхненето в 
контактната зона. При широчина на профила над 50 мм 
препоръчваме допълнителни конструктивни решения като 
разделителни ленти, дистанционери и т.н. 
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Закрепване 
 

Монтажът на декинга може да бъде 
посредством видими или скрити винтове. Ако полагането 
на ламелите е с видим монтаж, трябва да се използват 
най-малко два винта на подложен профил. Дължината на 
винта трябва да е минимум 2,5 пъти по-голяма от 
дебелината на ламелата, а самият винт трябва да е 
изработен от неръждаема стомана. За да се избегне 
напукване, дъските трябва да бъдат предварително 
фрезовани с фрезенк, за да може главата на винта да е 

наравно с повърхността на настилката. Освен това е важно да се осигури достатъчно 
отстояние от ръба на дъската. Друга препоръка е челата на ламелите да бъдат запечатани с 
вакса за намаляне възможността напукване на краищата на ламелите. 
 
Дистанционери 
Разделителните ленти и дистанционерите осигуряват достатъчното отстояние, така 
че ламелите да не лежат директно върху подложната конструкция. Допълнителното 
предимство на тези системи е предотвратяването на измъкване на винтове. 
 
Предварително разпробиване 
При дървесни видове с висока плътност предварителното разпробиване е наложително. То е 
препоръчително и за всички останали видове декинг като превенция на възможни пукнатини. 
 

УКАЗАНИЕ: 
 
Дървото е естествен продукт – естествените белези на дървесината или типичните за 
даден дървесен вид характеристики не са дефекти. Например: 

> Посивяване на повърхността без обработка 
> Разлики в цвета 
> Получаване на пукнатини и трески при работа с дървото 
> Изкривяване или измятане 
> Смолни торбички и изтичане на смола при някои видове иглолистна дървесина (напр. бор 

и лиственица) 
> Грапавини, причинени от аномалии в растежа 
> Малки дупчици при екзотичната дървесина (напр. бангкирай и масарандуба), причинени 

от прояждане от насекоми в свежо състояние 
> В зависимост от състава на дървесината (напр. танини) при отделни дървесни видове 

(бангкирай, лиственица, дъб) може да се промени цвета в следствие на реакция на 
повърхността със замърсяване с вещества, съдържащи желязо. 

 

Системи за монтаж 
 
В продуктовата гама на ЙАФ можете да намерите различни системи за скрит монтаж на 
декинг, при които по повърхността на настилката не се виждат глави на винтове. 
Допълнително предимство на плъзгачите и системата Igel, е че служат като конструктивна 
защита между дъските и подложната конструкция. И двете системи предлагат 
начални/крайни скоби, които придават завършен вид на Вашия декинг. 
 
 

http://www.jaf-bulgaria.com/
mailto:info@jaf-bulgaria.com
http://www.jaf-bulgaria.com/


 ЙАФ България ЕООД 
 
www.jaf-bulgaria.com  
ДЪРВЕСИНАТА - НАШ ИЯТ СВЯТ 

ЙАФ България ЕООД 
ул. София 11 ул. Уста Кольо Фичето 33 
2139 с. Мусачево 9009 гр. Варна 
Tel. +359 725 68 310 Tel. +359 529 53 536  info@jaf-bulgaria.com 
Fax. +359 725 60 770 Fax. +359 529 53 537  www.jaf-bulgaria.com  
 

- 3 - 

ДЪРВО-ДЪРВО 
Видим монтаж с разделителна лента 
 
Конструкция 
Този метод изгражда стабилна конструкция 
на терасата. Разделителната лента и 
подложката осигуряват конструктивна 
защита на дървената настилка. 
Разделителната лента гарантира цялостно 
проветряване на ламелите и подложната 
конструкция. По този начин се 
предотвратява задържането на влага. 
Подложките предотвратяват директния 
контакт на дъските със земята и 
намаляват шума при стъпване. 
 
Закрепване 
Като ориентир за определяне на дължината 
на винта се взима дебелината на дъската, 
която се умножава по 2,5 (2,5x дебелината 
на дъската + височината на разделителната 
лента). Силно препоръчително е, профилите 
да бъдат разпробити предварително. 
 
Списък с материали 
Изчисленията са базаирани на ламела с 
ширина 120 мм. Breite. Посочените 
количества следва да се приемат като 
ориентировъчни. Действителните 
стойности за Вашата тераса зависят 
както от ширината, така и от формата на 
терасата. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списък с материали (на м2) 

1 Дървени ламели 8 лм [1] 

2 Винтове [4] 40 бр. [1] [2] 

3 Разделителна лента 3,5 бр. [2] 

4 Винтове ЦГ (4 x 38 мм) 40 бр. [2] 

5 Дървена подложна конструкция 2,5 лм [2] 

6 Подложка 6 бр. [2] [3] 

[1] При ширина на ламелата 120 мм 
[2] При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм; 
изчисление: отстояние на подложната конструкция = 20x 
дебелината на ламелата 
[3] При отстояние на подпората ок. 500 мм (препоръчително за 
дървени подложни конструкции) 
[4] Вида на винтовете зависи от конкретния дървесен вид. За 
повече информация се обърнете към наш консултант. 
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ДЪРВО-ДЪРВО 
Видим монтаж с дистанционер 
 
Конструкция 
Този метод изгражда стабилна конструкция 
на терасата. Дистанционерът и 
подложката сигуряват конструктивна 
защита на дървената 
настилка. Дистанционерът осигурява 
цялостно проветряване на ламелите и 
подложната конструкция като по този 
начин се предотвратява задържането на 
вода. Подложките предотвратяват 
директния контакт на дъските със земята 
и намалят шума при стъпване. 
 
Закрепване 
Като ориентир за определяне на дължината 
на винта се взима дебелината на дъската, 
която се умножава по 2,5. Силно 
препоръчително е, дъските да се 
разпробият предварително. 
 
Списък с материали 
Изчисленията са базаирани на ламела с 
ширина 120 мм. Посочените количества 
следва да се приемат като ориентировъчни. 
Действителните стойности за Вашата 
тераса зависят както от ширината, така и 
от формата на терасата. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списък с материали (на м2) 

1 Дървени ламели 8 лм [1] 

2 Винт [4] 40 бр. [1] [2] 

3 Дистанционер 20 бр. [2] 

4 Дървена подложна конструкция 2,5 лм [2] 

5 Подложка 6 бр. [2] [3] 

[1] При ширина на ламелата 120 мм 
[2] При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм; 
изчисление: отстояние на подложната конструкция = 20x 
дебелината на ламелата 
[3] При отстояние на подпората ок. 500 мм (препоръчително за 
дървени подложни конструкции) 
[4] Вида на винтовете зависи от конкретния дървесен вид. За 
повече информация се обърнете към наш консултант. 
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ДЪРВО-ДЪРВО 
Скрит монтаж с Profix 2 
 
Конструкция 
С помощта на системата Profix 2 можете да 
извършите скрит монтаж на декинг от 
термодървесина (бор, ясен). Скобата Profix 2 
се закрепва за подложната конструкция с 
винт под ъгъл 45°. Тази система за монтаж 
може да се използва само при дървени 
подложни конструкции (не е подходяща за 
алуминиеви). 
 
Посредством регулируемите крачета може 
да бъде увеличена височината на декинга за 
добрата вентилация на терасата и по-дълъг 
експлоатационен живот. С помощта на 
регулируемите крачета оптималният 
наклон на декинга може да бъде постигнат 
бързо и лесно. 
 
Списък с материали 
Изчисленията са базаирани на ламела с 
ширина 120 мм. Посочените количества 
следва да се приемат като ориентировъчни. 
Действителните стойности за Вашата 
тераса зависят както от ширината, така и 
от формата на терасата. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списък с материали (на м2) 

1 Ламели от термодървесина 8 лм [1] 

2 Profix 2 20 бр. [1] [2] 

3 Винт  (4 x 38 / 4 x 40 мм) 20 бр. [2] 

4 Дървена подложна конструкция 2,5 лм [2] 

5 Регулируемо краче 6 бр. [2] [3] 

[1] При ширина на ламелата 120 мм 
[2] При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм; 
изчисление: отстояние на подложната конструкция = 20x 
дебелината на ламелата 
[3] При отстояние на подпората ок. 500 мм (препоръчително за 
дървени подложни конструкции) 
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TimberTech: WPC - ДЪРВО 
Монтаж с CONCEALoc 
 
Конструкция 
С помощта на скобите CONCEALoc 
ламелите TimberTech се монтират по 
невидим начин за дървената подложна 
конструкция. Скобата се закрепва за 
подложната конструкция с винт под ъгъл 
45°. Система е подходяща само за дървени 
подложни конструкции (да не се използва при 
алуминиеви). 
 
В зависимост от опаковката (175 броя в 
насипно състояние или пълнител с 900 броя) 
винтовете могат да бъдат завинтени ръчно 
(насипно състояние) или поставени с 
помощта на пистолет за полагане на декинг 
TimberTech. Подложките намаляват нивото 
на шума при стъпване. 
 
Списък с материали 
Посочените количества следва да се 
приемат като ориентировъчни. 
Действителните стойности за Вашата 
тераса зависят както от ширината, така и 
от формата на терасата. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списък с материали (на м2) 

1 Композитни ламели TimberTech 7 лм 

2 CONCEALoc вкл. винт 18 бр. [1] 

4 Дървена подложна конструкция 2,5 лм [1] 

5 Подложка 4 бр. [2] 

[1] При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм 
(препоръка на производителя) 
[2] При отстояние на подпората от 500 мм (препоръчително за 
дървени подложни конструкции 

http://www.jaf-bulgaria.com/
mailto:info@jaf-bulgaria.com
http://www.jaf-bulgaria.com/


 ЙАФ България ЕООД 
 
www.jaf-bulgaria.com  
ДЪРВЕСИНАТА - НАШ ИЯТ СВЯТ 

ЙАФ България ЕООД 
ул. София 11 ул. Уста Кольо Фичето 33 
2139 с. Мусачево 9009 гр. Варна 
Tel. +359 725 68 310 Tel. +359 529 53 536  info@jaf-bulgaria.com 
Fax. +359 725 60 770 Fax. +359 529 53 537  www.jaf-bulgaria.com  
 

- 7 - 

UPM: WPC - ДЪРВО 
Монтаж с алуминиеви релси 
 
Конструкция 
Системата за монтаж на декинг ProFi Deck 
на UPM предлага завършени до последния 
детайл решения. С помощта на 
алуминиевата релса могат да се постигнат 
затворени повърхности. Релсата се 
закрепва за подложната конструкция с 
помощта на самонарезен винт за декинг с 
цилиндрична глава. 
 
Патентованото стъпало придава завършен 
вид на терасата. С него могат да се 
изградят множество визуално атрактивни 
нива. Завършващата лайстна е възможна 
алтернатива. Подложната конструкция от 
WPC се предлага в цветовете на 
съответната декинг от гамата ProFi Deck и 
представлява добро и дълготрайно решение 
за основата. 
 
Списък с материали 
Посочените количества следва да се 
приемат като ориентировъчни. 
Действителните стойности за Вашата 
тераса зависят както от ширината, така и 
от формата на терасата. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списък с материали (на м2) 

1 Композитни ламели UPM ProFi Deck 6,5 лм 

2 Алуминиеви релси 6,5 лм [1]  

3 Винт (4 x 38 / 4 х 40 мм) 17 бр. [1] 

4 Подложна конструкция от WPC 2,5 лм [1] 

5 Подложка 13 бр. [2] 

6 Профил за стъпало при нужда 

7 Завършваща лайстна при нужда 

[1] При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм 
(препоръка на производителя) 
[2] При отстояние на подпората от 200 мм (препоръка на 
производителя) 
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UPM: WPC - WPC 
Монтаж с клипс 
 
Конструкция 
Системата UPM ProFi позволява монтаж на 
стъпалата напречно на ламелите. 
Закрепването се осъществява посредством 
Profi клипс. Клипсът е наличен в цвета на 
декинга. По краищата се полага 
допълнителна подложна конструкция, 
осигуряваща стабилно прилягане и 
закрепване на стъпалото. 
 
Списък с материали 

Посочените количества следва да се 
приемат като ориентировъчни. 
Действителните стойности за Вашата 
тераса зависят както от ширината, така и 
от формата на терасата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списък с материали (на м2) 

1 WPC ламели UPM ProFi Deck 6,5 лм 

2 UPM ProFi Clip 17 бр. [1]  

3 Подложна конструкция от WPC 2,5 лм [1] 

4 Подложка 13 бр. [2] 

5 Профил за стъпало при нужда 

6 Завършваща лайстна при нужда 

[1] При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм 
(препоръка на производителя) 
[2] При отстояние на подпората от 200 мм (препоръка на 
производителя) 
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Системи с релси 
Монтаж с clipJuAn® 
 
Монтажът с помощта на системите clip-
JuAn® Perfect Rail и Flat Rail е много лесен, 
тъй като клипсът е предварително 
фиксиран върху шината. 
 
Конструкция (в примера Perfect Rail) 
Perfect Rail се монтира на отстояние 400 мм 
върху крачетата или се поставя върху 
подложка (за намаляне на шума). След 
изграждане на конструкцията ламелите 
могат да се фиксират ергономично и удобно 
върху шините Perfect Rail. При това 
ламалите не лежат изцяло върху 
клипсовете, а само стъпват в отделни 
точки, в резултат на което се постига 
добро проветрение. clipJuAn® осигурява 
предварително зададени и еднакви фуги и е 
напълно невидим след монтажа. При 
необходимост ламелите могат да бъдат 
отстранени без повреди посредством 
монтажния ключ и отново монтирани. 
Според формата на проекта е възможно 
спестяване на до 70% време за монтаж. 
 
Списък с материали 
Посочените количества следва да се приемат като ориентировъчни. Действителните 
стойности за Вашата тераса зависят както от ширината, така и от формата на терасата. 
 

Списък с материали (на м2) 

1 Дървени ламели 8,3 лм [1]  

2 clipJuAn® PERECT RAIL 2,5 лм [1] [2] 

3 Регулируемо краче 4 бр. [2] [3] 

[1] При ширина на дъската 120 мм 
[2] При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм;  
изчисление: отстояние на подложната конструкция = 20x 
дебелината на ламелата 
[3] При отстояние на подпората ок. 700 мм (препоръчително за 
алуминиеви подложни конструкции; полезен товар 4kN/м2) 
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