
Bedna
na hračky
Albert  
a Charles
Je libo do dětského pokoje lišku nebo raději žábu? 
Ideálně hned obojí ve dvojitém balení. Protože tito 
domácí mazlíčci jsou vyloženě vyžadováni a jsou 
nenároční na péči. 

Tyto velkolepé umělce na uschování věcí a perfektní 
spolubydlící do dětského pokoje si můžeš vyrobit 
sám pomocí našich materiálů.



Bedna na hračky Charles

Základová barva HORNBACH
1x barevný odstín „bílá“ – 375 ml 

HORNBACH PU lak hedvábný leský
1x barevný odstín „zelená“ – 375 ml
1x barevný odstín „RAL 9010 čistě bílá“ – 
375 ml

Upozornění:
Zejména u světlých odstínů se doporučuje 
nanést dvě vrstvy základové barvy HORNBACH. 
Tím se zabrání prokreslování látek obsažených 
ve dřevě a také vzniku nahnědlých, nehezkých 
skvrn. U všech produktů dodržuj pokyny výrobce 
ke zpracování a dobu schnutí. Na dětské hračky 
používej vhodné barvy s atestem na dětské 
hračky. 

VÝROBKY BUILDIFY

NÁŘADÍ BAREVNÝ DESIGN

DALŠÍ MATERIÁLY

1x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrk hoblovaný
Uřízni na:
4x 30 x 48 x 400 mm, 1x 30 x 48 x 600 mm 

12x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 3,5 x 16 mm
32x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 20 mm 
6x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 30 mm 
8x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 50 mm
2x šroub do dřeva se zápustnou hlavou 
Pozidriv 6,3 x 9 mm, galv. pozinkovaný

2x podložka DIN 9021, 6,4 mm galv.pozinkovaná
2x závěs na stůl široký 32 x 101 mm, galv. žlutě 
pozinkovaný
2x baldachýn dřevo borovice přírodní
1x filcový kluzák kulatý, 22 mm, hnědý, 
samolepicí
1x kreativní sada modelářský filců 674dílná 
1x Roxolid lepidlo na dřevo vodotěsné 250 ml

1x BUILDIFY bedna na ovoce 
středně velká
280 x 330 x 440 mm

Ruční brusný 
špalík

Pila na 
dřevo

Brusný papír

Štětec

Tužka Skládací 
metr

BEZPEČNOST

Návod ve 26 krocích

Na konstrukci nohou spoj vždy dva hranoly (30 x 48 x 400 mm)
pomocí závěsu na stůl…

… a přišroubuj vždy šesti šrouby (3,5 x 16 mm).
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SPOJENÍ HRANOLŮ PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLŮ 

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný 
design“. Poté nanes vždy dvě vrstvy barvy „zelená“ na vnitřní a vnější 
stranu bedny. Na oba dva baldachýny (oči) nanes dvě vrstvy barvy 
„RAL 9010 čistě bílá“. 

NATŘENÍ BEDNY
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Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13. 

Vrtací šroubovák 
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták 
Ø 4–10 mm 6-kt

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar 
vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. 
Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku 
trhlin ve dřevě!

Nejprve bednu stabilizuj: bednu předvrtej a následně přišroubuj každý 
konec lišty vždy jedním šroubem (4,5 x 20 mm) k trojúhelníkovému 
hranolu (cca 25 mm od okraje bedny).

PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

TIP: VRTÁNÍ



Tento pracovní krok opakuj čtyřikrát. 

„Prsty nohou“ na krátké straně, které sahají až k hranolu „nohy“, 
přilep a upevni na spodní „nohu" (pro orientaci viz krok 10).

„Prsty nohou“ přišroubuj ke spodnímu hranolu „nohy“ jedním 
šroubem (4,5 x 50 mm).

Obrus řezné hrany „prstů nohou“.
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PŘIŠROUBOVÁNÍ „PRSTŮ NOHOU“

PŘILEPENÍ „PRSTŮ NOHOU"

PŘIŠROUBOVÁNÍ „PRSTŮ NOHOU“

OBROUŠENÍ ŘEZNÝCH HRAN
Uprostřed vnější strany předvrtej v „prstech nohou“ otvor 
(pro orientaci viz krok 10).
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PŘEDVRTÁNÍ „PRSTŮ NOHOU“

Bedna na hračky Charles

Na předvrtání se doporučuje „vrták se záhlubníkem“. Ten zajistí 
kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně 
zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se 
vzniku trhlin ve dřevě!

TIP: VRTÁNÍ

Lepidlo

Druhý hranol označ uprostřed (160 mm od příslušného okraje)… … a uřízni na vyznačeném místě, abys získal dva hranoly.

Na horním hranolu „nohy" vyznač uprostřed otvor, 220 mm od 
pravého okraje.

Rozevři hranol „nohy“ a předvrtej na vyznačeném místě.
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UŘÍZNUTÍ PODPĚRNÝCH DŘEVOZNAČENÍ HRANOLU

VYZNAČ OTVOR PRO HORNÍ DŘEVO „NOHY“ PŘEDVRTÁNÍ HRANOLU „NOHY“
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VYZNAČENÍ „PRSTŮ NOHOU“
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UŘÍZNUTÍ „PRSTŮ NOHOU“

120 mm

„Prsty nohou“ žáby vyznač o délce cca 120 mm na hranol 
(30 x 48 x 600 mm).

Opakuj tento postup třikrát, dokud nebudete mít čtyři „prsty nohou“. 
První „prst nohy“ použij jako šablonu pro následující tři „prsty 
nohou“.



„Nohy“ přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 30 mm) k bedně.

„Nohy“ umísti souběžně s konci bedny a vyznač otvory k vyvrtání. 
Za tímto účelem dodrž vyznačená místa na obrázku. 

Bednu předvrtej čtyřikrát na příslušných místech.

Vyznač otvor k vyvrtání pro spodní dřevo „nohy“ uprostřed 
podpěrného dřeva.
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PŘIŠROUBOVÁNÍ „NOHOU“

UMÍSTĚNÍ „NOHOU“

PŘEDVRTÁNÍ BEDNY

VYZNAČENÍ OTVORU K VYVRTÁNÍ PRO SPODNÍ HRANOL „NOHY“
Vyznačená místa předvrtej.

Přišroubuj „nohu“ k podpěrnému dřevu (4,5 x 50 mm).
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PŘEDVRTÁNÍ

PŘIŠROUBOVÁNÍ „NOHY“

4x

Bedna na hračky Charles

Obě „oči“ přišroubuj jedním šroubem (4,5 x 30 mm) k horní straně 
bedny (pro orientaci viz krok 24.1). 
Nalep zorničky (filcové kluzáky).

Obě „oči“ (baldachýn) předvrtej vždy na jednom místě.

Ke spodní straně bedny přišroubuj plsť vždy dvěma šrouby 
(6,3 x 9 mm) a jednou podložkou (6,4 mm).

Vyřízni plsť do tvaru jazyka, poté protáhni skrz první drážku bedny 
a ohrň dopředu. 
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PŘIŠROUBOVÁNÍ „OČÍ“NAVRTÁNÍ „OČÍ“

NAMONTOVÁNÍ „JAZYKA“ NAMONTOVÁNÍ „JAZYKA“

2x

Umísti podpěrné dřevo.
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UMÍSTĚNÍ PODPĚRNÝCH DŘEV
Vždy jedním šroubem (4,5 x 50 mm) přišroubuj shora podpěrná 
dřeva a hranol „nohy“.
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PŘIŠROUBOVÁNÍ PODPĚRNÝCH DŘEV




