
Montagehandleiding Ambooo Bamboe terrasplanken 

Ondergrond en Fundament 

De ondergrond waarop u het terras monteert dient voldoende ventilatiemogelijkheden te hebben. We bevelen een 

zandlaag met grind gemend aan met daarop anti worteldoek. Betontegels zijn stabiele ondergronden en 

beschermen tegen vochtophoping. Op een dakterras of soortgelijke ondergrond is het belangrijk dat de onderliggers 

op rubber tegeldragers worden gelegd voor een goede afwatering. Zorg voor een licht afschot (1-2%) in de 

lengterichting van de planken om er voor te zorgen dat later het regenwater er goed afloopt. Op deze ondergrond 

wordt het fundament gelegd. Bijvoorbeeld tegels van 30x30 cm. In de buitenste rijen kunnen de tegels tegen elkaar 

worden gelegd. Aan de voorzijde van het terras dient er voldoende afwatering te zijn, hier de fundering dus niet 

geheel dicht maken. De afstand van de tegels dient maximaal 40 cm te zijn zodat de onderliggers van het terras 

voldoende ondersteund worden. 

De onderliggers legt u op een maximale onderlinge afstand van 40 cm uit elkaar. Mochten de onderliggers niet lang 

genoeg zijn dan kunt u deze onderling verbinden met een restlengte van ca. 20 cm. Dit doet u met roestvaststalen 

schroeven van minimaal 4,5x70 mm 

De buitenste onderliggers dient u ca. 6 cm vanaf de rand van de fundering te leggen. Alle tussenliggende 

onderliggers dient midden op de tegels te leggen en vast te maken met bevestigingshoeken of slagpluggen. De 

afstand van de kopse kanten van de onderligger tot de wand of muur dient minimaal 10 mm te zijn. 



Vastzetten van de onderliggers 

Om een stevig en solide terras te maken moeten alle onderliggers minimaal op 3 punten bevestigd worden aan de 

fundering van bijvoorbeeld 30x30 tegels (vooraan-middenin-achteraan). Gebruik hiervoor bevestigingshoeken van 

minimaal 30x30x30 mm of slagpluggen van minimaal 100 mm lang. Bij dakterrassen of soortgelijke ondergronden 

dient u stijfheid in de onderconstructie te maken door dwarsverbindingen tussen de onderliggers te maken. Hiervoor 

gebruikt u extra onderliggers. Het is belangrijk dat op een dakterras of soortgelijke ondergrond de onderliggers op 

rubber tegeldragers worden gelegd voor een goede afwatering. 

De onderlinge afstand van de onderligger mag hart op hart maximaal 40 cm bedragen. Bij alle handelingen van het 

monteren van de onderligger, en later de bamboe terrasplanken, dient u de onderliggers voor te boren. 

Bevestiging van de Ambooo Bamboe terrasplanken 

De eerste terrasplank dient 20 mm afstand van alle aangrenzende wanden of opsluitbanden te hebben. de 

onderligger mag tot maximaal 30 mm afstand hebben tot deze aangrenzende wand of opsluitband zodat de eerste 

plank voldoende ondersteund wordt. Monteer de Bamboe terrasplank op iedere onderligger vast met behulp van de 

RVS clips. Zet deze clips vast met de meegeleverde schroeven. De tussenafstand van de terrasplanken wordt door 

dankzij de RVS clips automatisch gelijkmatig en juist. 

Zaagt u voor de tweede rij terrasplanken de plank op een zodanige lengte af dat deze minimaal op twee onderliggers 

rust. Dit geldt voor iedere plank die in het terras wordt toegepast. Schuif nu eerst de tweede rij terrasplanken in de 

RVS clips waarmee de eerste rij terrasplanken vastgemaakt zijn. Schroef daarna de volgende rij RVS clips vast. 



Tips voor het leggen van de Ambooo Bamboe terrasplanken 

Om inwatering te voorkomen raden wij aan het terras minimaal 15 mm lager te leggen dan de drempel van uw 

terrasdeur. 

Voor een optimale benutting van het materiaal raden wij aan de terrasplanken in wildverband te leggen. Dit is echter 

niet verplicht, u kunt deze planken dankzij de kopsponningen ook moeiteloos doorleggen. 

Bevestiging van de laatste terrasplanken 

De laatste terrasplanken schuift u in de RVS clips van de voorgaande terrasplanken en schroeft u aan de andere zijde 

zichtbaar vast. Let op dat u deze schroefgaten eerst voorboort. De laatste terrasplanken dienen ca. 30 mm over de 

onderligger uit te steken zodat dat kantafwerking er later onder gemonteerd kan worden. 

Montage van de kantafwerking 

Zaag van de bamboeterrasplanken in de lengte stroken met een breedte die 2mm minder is dan de hoogte van de 

onderligger. Bijvoorbeeld: hoogte onderligger is 60mm dan breedte van de kantafwerking 58mm zagen. 

Schroef de gezaagde stroken zoals op de tekening aangegeven vast aan iederen onderligger van het terras. Schroef 

het vast met RVS schroeven. Let erop dat er altijd voldoende luchtcirculatie kan zijn onder het terras, dus sluit de 

onderzijde van het terras niet volledig af. 


