
VINKKI!

Ei tikkuja eikä  halkeemia.

Tyylikäs piiloasennus 

Yhtä nopea kun päältä kiinnitys  

Sisältää etäisyyden välikappaleet 3-6 mm  

Toimii myös ohuissa laudoissa 

Muista että voit hyödyntää essbox salkua 
myös hds järjestelmälle!



HDS-järjestelmän (Hidden Decking 
System) avulla terassiruuvit voi asentaa 
piiloon laudan sivulta. Terassin ilmeestä 
tulee hillitty ja ylellinen, mitä on vaikea 
saavuttaa perinteisillä terassiruuveilla. 
Kun ruuvin kantoja ei jää näkyviin,  
myös porauksesta johtuvat halkeamat 
ja tikut laudoissa vähenevät. HDS on 
täydellinen järjestelmä, joka sisältää 
asennustyökalun, terassiruuvit ja kärjet.

EI NÄKYVIÄ  
RUUVIN KANTOJA

KATSO ASENNUS VIDEO:

Tuotenro 4688. Huhtikuu 2021.

Painos 2500 kpl.
Kaikki yllä olevat tiedot perustuvat painohetkellä saatavana oleviin tietoihin. Annettuja tietoja voidaan m

uuttaa ilm
an erillistä ilm

oitusta. Kaikki ESSVEn antam
at 

neuvot on tarkoitettu vain viitteellisiksi eikä ESSVE vastaa niistä. Asiakas on aina itse vastuussa tuotteiden valinnasta ja niiden käytöstä. Tavarantoim
ittajan neuvot 

m
uodostavat vain osan asiakkaan päätöksenteon perusteista.

 
701515 HDS ASEN.TYÖKALU 110-150 V4        1 kpl

701502 HDS ASEN.TYÖKALU 85-110 V2          1 kpl

701562 TERASSIRUUVI HDS 4,8X60 A2       250 kpl

701550 TERASSIRUUVI HDS 4,8X50 A4       250 kpl

701560 TERASSIRUUVI HDS 4,8X60 A4       250 kpl

701167 HDS KÄRKI TX15 X 100 PK                  2 kpl

HDS Tuotekoodit



HDS – HIDDEN DECKING SYSTEM

TERASSILAUTOJEN 
PIILOASENNUS



Uutuus!
HDS -työkalu 110-150 on päivitetty 
uusilla etäisyys välikappaleilla. 
Näiden avulla saat helposti säädettyä 
rakoa 3-6 mm.mm110 – 150

mm85 – 110



1. Kiinnitä asennustyökalu.

4. Käytä asennukseen HDS-kärkeä. Aloita aina ulommasta ruuvista.

2. Aseta ruuvi jokaiseen reikään.

1. 2.

4.

ASENNUSOHJEET:

HUOMAA! Lautojen jatkaminen: asenna kehäpalkin 
liitoskohtaan ylimääräinen lauta, jotta terassiruuvi 
ei tule liian lähelle sen reunaa.



3. Käännä ruuvinväännin sellaiseen asen- 
toon, että akku ei osu terassilautaan.  
Tämä pienentää asennusvirheiden ja asen- 
nustyökalun ja kärjen vaurioitumisen riskiä.

2. Aseta ruuvi jokaiseen reikään.

3.

MENEKKI JA RUUVIN PITUUS

Laudat Ruuvin pituus Ruuveja/m2

22 x 95 mm 50 mm 58 kpl koolausväli 40 

28 x 120 mm 60 mm 32 kpl koolausväli 60

34 x 145 mm 60 mm 28 kpl koolausväli 60

ASENNUSOHJEET:

Ruostumattomat ruuvit, A2 ja A4, soveltuvat piiloasennukseen 
ympäristöstä ja terassin koosta riippumatta.

Noudata aina puutavara toimittajan suosituksia.


