
Terras 
Onderconstructie  
Systeem

Aslon Systems heeft het Terras Onderconstructie 

Systeem speciaal ontwikkeld voor een universele, 

eenvoudige en zeer snelle montage van houtcomposiet, 

kunststof, bamboe en (hard)houten terrasdelen, welke 

voorzien zijn van een sponning met een minimale 

hoogte van 3,5 mm en een diepte van 8 mm. 

Bij gebruik van het Terras Onderconstructie Systeem 

kan minimaal 50% van de montagetijd bespaard worden 

in vergelijking met andere systemen. Het systeem 

is universeel te gebruiken, omdat de klem om de 

terrasdelen te monteren in hoogte verstelbaar

is. Hierdoor is voorboren in de onderliggers door deze 

slimme bevestiging niet meer nodig.

De aluminium onderliggers hebben ten opzichte van 

composiet, kunststof of (hard)houten onderliggers het 

voordeel dat ze altijd sterk en licht van gewicht

zijn. Aslon Systems heeft drie verschillende aluminium 

onderliggers ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om 

verschillende hoogtes en overspanningen te realiseren.

Het Aslon Terras Onderconstructie Systeem is dé 

uitvinding voor wie efficiënt, duurzaam en prijsbewust 

installeert!

Voordelen
	D Minimaal 50% tijdsbesparing op montage

	D Universeel te gebruiken; één type klem, één type onderligger, 

voorboren niet nodig

	D Blinde bevestiging

	D Rechte onderliggers

	D Eenvoudige montage; weinig handelingen

	D Zeer licht van gewicht, weerbestendig en maatvast

	D 100% recyclebaar

	D Zeer sterke klembevestiging

	D 10 jaar garantie op het systeem (aluminium onderliggers en 

klemmen)

Specifications
Aluminium balken  35 x 23 mm, 35 x 25 mm, 40 x 40 mm,  

  40 x 75 mm

Lengte balken  4,000 mm

Koppelstuk 90 x 25 x 4 mm (t.b.v. balk laag)

Koppelstuk 30 x 40 x 3 mm ((t.b.v. balk midden)

Koppelstuk 60 x 40 x 2 mm (t.b.v. balk hoog)

Multihoek 60 x 40 x 4 mm

  Inclusief twee hamerkopbouten en

  twee kraagkartelmoeren. De multi-

  hoek is niet geschikt voor gebruik bij

  balken van 35 x 23 mm.

Klemmen (zak)  100 stuks inclusief montagebitje

Begin/Eindklem  Gemaakt van RVS (7 en 10 mm)

Montageplaat 60 x 44 x 4 mm inclusief één hamer-

  kopbout en één kraagkartelmoer.

  (alleen voor balk 40 x 75 mm)
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Koppelstuk t.b.v. balk laag 35 x 23 mm 

Koppelstuk t.b.v. balk laag 35 x 25 mm 

Koppelstuk t.b.v. balk midden 40 x 40 mm

Koppelstuk t.b.v. balk hoog 40 x 75 mm

Multihoek Klem Begin- en eindklem Montageplaat

Balk laag 35 x 23 mm op hart afstand 300 mm

Balk laag 35 x 25 mm op hart afstand 400 mm

Balk midden 40 x 40 mm op hart afstand 500 mm

Balk hoog 40 x 75 mm op hart afstand 1.000 mm
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