
GleitFix® AE
SIHGA® Feature YOUR Advantage

screw-fastening of start and end planks invisible elegant look and long-lasting fastening

planks remain undamaged on all visible surfaces timber is screwed from below, this results in a 
longer lifespan and prevents rot, as well as direct 
weathering

special compensation system compensates for the 
natural swelling and shrinkage of the planks

reduces the crack and break behaviour of the 
timber during these natural processes

optionally also with tested stainless steel system 
screws with drill bit in A4 (GleitFix® AE CS)

stainless steel A4 BohrFix® screws for increased 
risk of corrosion when exposed to salt and chlorine

includes SIHGAFIX® rust-free, from hardened 
stainless steel BohrFix® with drill bit and 
installation instructions

no rust from external sources, screws do not 
shear or break; time-saving, practical, precise, all 
accessories are enclosed

SIHGA® TIP:
Note design recommendations (page 44-45).

SIHGA® Dimension Plank thickness
montagepack GleitFix® AE min.

Art. no. PU Type [mm]
34616 24 AE 17 19
34646 24 AE 22 24
34676 24 AE 28 30
34716 24 AE 17 CS 19
34746 24 AE 22 CS 24
34776 24 AE 28 CS 30
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Cenas spēkā 2012. gadam.

artikuls nosaukums gab/
iepak.

partn. 
cena 1+

partn. 
cena 9+

partn. 
cena 18+

partn. 
cena 36+

33326 JustiFix JK 50H

33329 JustiFix JK 50H

33356 JustiFix JK 90H

33359 JustiFix JK 90H

33386 JustiFix Adapter JFA35

33389 JustiFix Adapter JFA35

5 25,83 22,55 19,26 17,00
25 90,42 78,96 67,52 59,69

5 34,10 29,81 25,50 22,58
20 95,58 83,43 71,28 62,94

5 8,22 7,21 6,22 5,56
40 47,53 41,52 35,51 31,40

Terases balstu sist!ma Just Fix JK

Tikai divi balstu mode!i augstuma diapazonam no 30-500 mm!
JustiFix JK efekt"vi nov#r$ kontaktu starp terases koka konstrukciju un pamatni, 
izsl#dzot %dens uzs%k$anos un uzlabojot ventil&ciju, tas iev#rojami ietaupa 
uzst&d"$anas laiku, jo augstums var tikt regul#ts no apak$as. Tas nodro$ina &tru 
un akur&tu konstrukcijas nol"me'o$anu. Augstuma diapazons JK50H ir 30-50 mm, 
JK90H (bez adapteriem) 50-90 mm.
Augstuma palielin&$ana – no'emiet Justi Fix JK90 aug$#jo da!u, ievietojiet vienu 
vai vair&kus adapterus JFA 35 un uzlieciet to atpaka!. Katrs adapteris palielina 
augstumu par 35mm.

Cenas norādītas latos, bez PVN, par vienu iepakojumu.

Cena 1+  ir cena par 1 iepakojumu, pasūtot līdz 8 iepakojumiem no viena artikula;
Cena 9+  ir cena par 1 iepakojumu, pasūtot no 9 līdz 17 iepakojumiem no viena artikula;

Cena 18+  ir cena par 1 iepakojumu, pasūtot no 18 līdz 35 iepakojumiem no viena artikula;
Cena 36+  ir cena par 1 iepakojumu, pasūtot 36 un vairāk iepakojumus no viena artikula;

Tālrunis pasūtījumiem: 29447303, Aija
Papildus informācija: www.rozemar.lv

Terases dēļu stiprināšana ar neredzamiem savienojumiem.

Apraksts Izejas dati Komentārs Rezultāts

Laukuma izmērs (dēļu virzienā) A 3 000 milimetri, mm. Rekomendējam dēļus likt terases krituma ( apm 
1%, virzienā.

Laukuma izmērs (šķērsām dēļu virzienam) B 6 000 milimetri, mm
Laukuma (terases klāja) platība kvadrātmetri (m2) 18.00

Maksimālais pieļaujamais attālums (solis) balsta 
konstrukcijai - starp  balsta brusām (jeb lāgiem)

550 mm. Rekomendējamais parasti ir 500-600 mm, atkarīgs no dēļu 
biezuma, materiāla, slodzes. Pieņemam ka dēļi ir lapegle, 28 
mm bieza.

Malējās brusas ass attālums no laukuma malas, mm 120 Terasēm ar lielajām balsta pēdām JK rekomendējam vismaz 110 
mm. Puse no brusas platuma = brusa līdz ar terases klāja malu. 

Brusu skaits A virzienā gab brusas pilnā terases platumā (kopgarums neņemot vērā 
brusas konkrēto garumu) 

7

Brusu kopgarums, m skaits x garums B virzienā 42.00
Dēļa platums, mm 135 mm
Sprauga starp dēļiem, mm 8 Rekomendējam ne mazāk kā 7 mm un ne mazāk kā 5% no dēļa 

platuma
Dēļu skaits B virzienā 42

Dēļu garums, mm 3 000 mm

Dēļu skaits A virzienā 1

Savienojumu skaits visam laukumam 294

Stiprinājumu skaits GleitFix GF 22 - neredzamai stiprināšanai no dēla apakšas. 280
Stiprinājumu skaits malējiem dēļiem GleitFix AE 22 14

Stiprinājumu skaits visam laukumam Pasūtot jāņem vērā skaits iepakojumā. Terases vertikālo sānu 
malu apšūvums un tam nepieciešamie stiprinājumi neietilpst 
šajā aprēķinā!

Minimālais balstu skaits 1 m2 4 JK balstiem - vismaz 2,5  gab/m2. Ja uz hidroizolācijas, siltumizolācijais vai priekš 
plāniem klājiem - tad 3 gab un vairāk. JM balstiem - vismaz 4 gab/m2. Pieņemam, 
ka brusu izmērs ir 70x45 (h) mm. Brusas biezums var ietekmēt nepieciešamo balstu 
skaitu. Ja brusa ir biezāka ( piem 70x70 mm), tad balstu skaitu var samazināt, liekot 
retāk.

Minimālais balstu skaits visam laukumam 72

Balstu skaits zem vienas brusas 11

Pirmā balsta attālums no brusas gala 120 Terasēm ar lielajām balsta pēdām JK rekomendējam vismaz 110 
mm.

Attālums starp balstiem, mm (pārbaudei) Maksimālo pieļaujamo attālumu starp balstiem ietekmē brusas 
šķērsgriezums un slodzes. Rekomendējam ne vairāk kā 700 mm.

576

Balstu skaits visam laukumam Minimālais skaits aprēķinātai taisnstūra terasei. Sarežģītākas formas terasēm 
balstu un citu savienojumu skaits būs lielāks.

77

Balstu skaits JK90 augstuma diapazonam no 50 līdz 90 mm 77

Adapteru skaits JFA35 augstuma palielināšanai par 35 mm 0

ŠIS IR APRĒĶINA PIEMĒRS! Mēs palīdzēsim aprēķināt, zvaniet, rakstiet!

TERASES STIPRINĀJUMU SKAITA APRĒĶINS 1
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Cenas spēkā 2012. gadam.

artikuls nosaukums gab/
iepak.

partn. 
cena 1+

partn. 
cena 9+

partn. 
cena 18+

partn. 
cena 36+

33326 JustiFix JK 50H

33329 JustiFix JK 50H

33356 JustiFix JK 90H

33359 JustiFix JK 90H

33386 JustiFix Adapter JFA35

33389 JustiFix Adapter JFA35

5 25,83 22,55 19,26 17,00
25 90,42 78,96 67,52 59,69

5 34,10 29,81 25,50 22,58
20 95,58 83,43 71,28 62,94

5 8,22 7,21 6,22 5,56
40 47,53 41,52 35,51 31,40

Terases balstu sist!ma Just Fix JK

Tikai divi balstu mode!i augstuma diapazonam no 30-500 mm!
JustiFix JK efekt"vi nov#r$ kontaktu starp terases koka konstrukciju un pamatni, 
izsl#dzot %dens uzs%k$anos un uzlabojot ventil&ciju, tas iev#rojami ietaupa 
uzst&d"$anas laiku, jo augstums var tikt regul#ts no apak$as. Tas nodro$ina &tru 
un akur&tu konstrukcijas nol"me'o$anu. Augstuma diapazons JK50H ir 30-50 mm, 
JK90H (bez adapteriem) 50-90 mm.
Augstuma palielin&$ana – no'emiet Justi Fix JK90 aug$#jo da!u, ievietojiet vienu 
vai vair&kus adapterus JFA 35 un uzlieciet to atpaka!. Katrs adapteris palielina 
augstumu par 35mm.

Cenas norādītas latos, bez PVN, par vienu iepakojumu.

Cena 1+  ir cena par 1 iepakojumu, pasūtot līdz 8 iepakojumiem no viena artikula;
Cena 9+  ir cena par 1 iepakojumu, pasūtot no 9 līdz 17 iepakojumiem no viena artikula;

Cena 18+  ir cena par 1 iepakojumu, pasūtot no 18 līdz 35 iepakojumiem no viena artikula;
Cena 36+  ir cena par 1 iepakojumu, pasūtot 36 un vairāk iepakojumus no viena artikula;

Tālrunis pasūtījumiem: 29447303, Aija
Papildus informācija: www.rozemar.lv

Terases dēļu stiprināšana ar caurejošām skrūvēm.
Apraksts Izejas dati Komentārs Rezultāts

Laukuma izmērs (dēļu virzienā) A 5 000 milimetri, mm. Rekomendējam dēļus likt terases krituma ( apm 
1%, virzienā.

Laukuma izmērs (šķērsām dēļu virzienam) B 10 000 milimetri, mm
Laukuma (terases klāja) platība kvadrātmetri (m2) 50.00

Maksimālais pieļaujamais attālums (solis) balsta 
konstrukcijai - starp  balsta brusām (jeb lāgiem)

550 mm. Rekomendējamais parasti ir 500-600 mm, atkarīgs no dēļu 
biezuma, materiāla, slodzes. Pieņemam ka dēļi ir lapegle, 28 
mm bieza.

Malējās brusas ass attālums no laukuma malas, mm 120 Terasēm ar lielajām balsta pēdām JK rekomendējam vismaz 110 
mm. Puse no brusas platuma = brusa līdz ar terases klāja malu. 

Brusu skaits A virzienā gab brusas pilnā terases platumā (kopgarums neņemot vērā 
brusas konkrēto garumu) 

10

Brusu kopgarums, m skaits x garums B virzienā 100.00
Dēļa platums, mm 120 mm. Pieņēmums.
Sprauga starp dēļiem, mm 8 Rekomendējam ne mazāk kā 7 mm un ne mazāk kā 5% no dēļa 

platuma
Dēļu skaits B virzienā 79

Dēļu garums, mm 4 000 mm. Pieņēmums.

Dēļu skaits A virzienā 2

Savienojumu skaits visam laukumam 869

Stiprinājumu skaits (skrūves), gab Skrūves L-goFix 5x70 mm 1 738
Stiprinājumu skait (starplika) , metri KompeFix 100

Stiprinājumu skaits visam laukumam Pasūtot jāņem vērā skaits iepakojumā. Terases vertikālo sānu 
malu apšuvums un tam nepieciešamie stiprinājumi neietilpst 
šajā aprēķinā!

Minimālais balstu skaits 1 m2 4 JK balstiem - vismaz 2,5  gab/m2. Ja uz hidroizolācijas, siltumizolācijais vai priekš 
plāniem klājiem - tad 3 gab un vairāk. JM balstiem - vismaz 4 gab/m2. Pieņemam, 
ka brusu izmērs ir 70x45 (h) mm. Brusas biezums var ietekmēt nepieciešamo balstu 
skaitu. Ja brusa ir biezāka ( piem 70x70 mm), tad balstu skaitu var samazināt, liekot 
retāk.

Minimālais balstu skaits visam laukumam 200

Balstu skaits zem vienas brusas 20

Pirmā balsta attālums no brusas gala 120 Terasēm ar lielajām balsta pēdām JK rekomendējam vismaz 110 
mm.

Attālums starp balstiem, mm (pārbaudei) Maksimālo pieļaujamo attālumu starp balstiem ietekmē brusas 
šķērsgriezums un slodzes. Rekomendējam ne vairāk kā 700 mm.

514

Balstu skaits visam laukumam Minimālais skaits aprēķinātai taisnstūra terasei. Sarežģītākas formas terasēm 
balstu un citu savienojumu skaits būs lielāks.

200

Balstu skaits JK90 augstuma diapazonam no 50 līdz 90 mm 200

Adapteru skaits JFA35 augstuma palielināšanai par 35 mm 0

ŠIS IR APRĒĶINA PIEMĒRS! Mēs palīdzēsim aprēķināt, zvaniet, rakstiet!

TERASES STIPRINĀJUMU SKAITA APRĒĶINS 1-A
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