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FACETI-O DUMNEAVOASTRA:          
Terasa pe acoperisul rulotei 
Un proiect de Frank Stoll (PinePins)   

Doriti sa folositi cat mai bine toate optiunile atunci cand va renovati sau transformati 
camioneta? Atunci aceasta terasa pe acoperis este proiectul perfect pentru dumneavoastra. 
Etajul superior nu este doar un punct de atractie vizuala, ci va duce intreaga experienta de 
camping la un nou nivel. Fie ca faceti plaja, va relaxati pur si simplu sau admirati rasariturile 
si apusurile de soare, terasa de pe acoperis face ca fiecare excursie cu cortul sa fie ceva special. 
Singura conditie prealabila: Un suport de acoperis pe rulota dumneavoastra. Nu conteaza 
daca este construit de un anumit producator sau este facut de dumneavoastra. 

 UNELTE SI MATERIALE 

UNELTE  
 Ferastrau circular portabil sau 

ferastrau debitor 
 Masina de gaurit/insurubat fara 

cablu, inclusiv burghie, freze si biti. 
 Aspirator 

 
 
 

MATERIALE 

 Hartie abraziva 
 Scanduri pentru terasa (aici: stejar 

termic) 
 Suruburi de fixare (aici: Suruburi 

din otel inoxidabil M8 stantate + 
piulite autoblocante)  
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 CONSTRUCTIA TERASEI PE  
 ACOPERIS 

ETAPA 1: MASURAREA SUPRAFETEI 
ACOPERISULUI SI PROCURAREA  
MATERIALULUI

 
Pentru a putea utiliza in mod optim spatiul 
din acoperisul rulotei dumneavoastra, 
suprafata acoperisului sau a portbagajului 
trebuie, bineinteles, masurata in prealabil. 
Apoi puteti obtine lemnul, care este ulterior 
atasat la suportul de acoperis.  

Noi am optat pentru o terasa din stejar 
termic, deoarece acest lemn poate fi folosit 
in aer liber fara tratament si este, de 
asemenea, rezistent la intemperii si foarte 
usor. Pentru fixarea placilor de terasa am 
prevazut suruburi M8 din otel inoxidabil cu 
locasuri scobite, pe care le blocam cu 
piulite. In cel mai bun caz, puteti folosi 
piulite autoblocante. Lungimea depinde de 
suportul de acoperis de baza.  

PASUL 2: TAIEREA SI SLEFUIREA PLACILOR DE 
TERASA 

Deoarece placile de terasa sunt montate 
ulterior pe suportul de acoperis, trebuie sa 
le taiati in functie de dimensiunile 
suportului dumneavoastra. Dupa aceea, 
toate marginile ascutite si colturile trebuie 
slefuite cu smirghel. 
 

 
 
Am asezat deja lemnul pe suportul de 
acoperis o data intre timp pentru a verifica 
acuratetea potrivirii si pentru a face corectii 
daca este necesar. 
 

 

 

PASUL 3: PRE-PERFORAREA PLACILOR DE 
TERASA 
In urmatoarea etapa, trebuie sa pre-
perforati placile de terasa taiate, astfel 
incat acestea sa poata fi fixate cu suruburile 
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filetate. De asemenea, este recomandabil 
sa scufundati toate gaurile, deoarece 
suruburile cu cap bombat nu trebuie sa 
iasa in afara mai tarziu. 
 

 
 

Acum puteti distribui placile de terasa pe 
suportul de acoperis si verificati din nou 
daca totul se potriveste.  

 

ETAPA 4: FIXAREA PLACILOR DE TERASA

 
 
In cele din urma, lemnul trebuie sa fie acum 
atasat la suportul de acoperis. Noi am fixat 
doar putin placile de terasa cu suruburile si 
piulitele. Inainte ca totul sa fie strans 
definitiv, am verificat si ajustat din nou 
toate dimensiunile spatiului. Apoi am 
strans toate suruburile cu mana. In cazul 
portbagajului nostru de acoperis, am putut 
introduce piulitele in spatiile intermediare 
ale fiecarui montant si am insurubat 

suruburile de sus prin lemn pana la piulita 
respectiva. 
 

 

 
 

Dupa ce toate placile sunt insurubate, 
puteti pleca deja cu masina si va puteti 
bucura de urmatorul apus de soare pe 
noua dumneavoastra terasa de pe 
acoperis. 

 

 
 

Puteti urmari, de asemenea, constructia 
terasei de pe acoperis pe canalul nostru 
YouTube. Nu ezitati sa aruncati o privire! 
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Distractie placuta la constructie si 
bucurati-va de rezultat!  
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