
Komoda
Rocky
Stabilní, robustní a vždy v ideální formě – ROCKY Ti 
pomůže s bezpečným uschováním všech Tvých  
pokladů. Extrémně nízko položená – pro kompletní 
přilnutí k podlaze a kontrolu v každodenním životě. 

Ty rozhoduješ o rozměrech: geniální dřevěné 
bedny lze libovolně kombinovat – poté ještě položit 
lakovanou lepenou dřevěnou desku o příslušné délce 
navrch a Tvá úplně osobní snová komoda ROCKY je 
hotova!



Komoda Rocky

1x lepená dřevěná deska smrk 
18 x 300 x 2000 mm
Uřízni na:
1x 18 x 300 x 1796 mm 
1x lepená dřevěná deska smrk 
18 x 300 x 800 mm
Uřízni na:
2x 18 x 300 x 350 mm 

132x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 20 mm 
32x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 25 mm

Základová barva HORNBACH
1x barevný odstín „šedá“ – 750 ml 
1x barevný odstín „šedá“ – 375 ml

HORNBACH PU lak hedvábný lesk
1x barevný odstín „RAL 7016 antracitově 
šedá“ – 750 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. 

VÝROBKY BUILDIFY

NÁŘADÍ BAREVNÝ DESIGN

DALŠÍ MATERIÁLY

Štětec

Malířský 
váleček

4x BUILDIFY bedna na ovoce 
středně velká
280 x 330 x 440 mm

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13. 

BEZPEČNOST
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Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný 
design“. Poté nanes na lepené dřevěné desky pomocí malířského 
válečku vždy dvě vrstvy barvy „RAL 7016 antracitově šedá“. 

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný 
design“. Poté nanes na bedny vždy dvě vrstvy barvy „RAL 7016 
antracitově šedá“. 
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NATŘENÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK NATŘENÍ BEDEN
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Návod v 9 krocích

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

TIP: VRTÁNÍPŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN



PŘIŠROUBOVÁNÍ OSTATNÍCH BEDEN

Bednu 2 a 3 přišroubuj k lepené dřevěné desce a přiléhajícím 
podpěrným lepeným dřevěným deskám (18 x 300 x 350 mm) 
vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm). Následně přišroubuj navzá-
jem k sobě bedny čtyřmi šrouby (4,5 x 20 mm). Poté spoj bednu 
4 s lepenou dřevěnou deskou a podpěrnými lepenými dřevěnými 
deskami vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm).
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PŘIŠROUBOVÁNÍ BEDEN

Bednu 1 přišroubuj k lepené dřevěné desce čtyřmi šrouby 
(4,5 x 25 mm).

Poté přišroubuj bednu k jedné z obou podpěrných lepených dřevěných 
desek celkem čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm).
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PŘIŠROUBOVÁNÍ BEDEN
Lepené dřevěné desky (18 x 300 x 350 mm) umísti mezi bednu 1 a 2 
a také mezi bednu 3 a 4.

UMÍSTĚNÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

Bedny umísti v lícování s otevřenou stranou k okraji lepené dřevěné 
desky (18 x 300 x 1796 mm).
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UMÍSTĚNÍ BEDEN
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Lepené dřevěné desky (18 x 300 x 350 mm)

Lepená dřevěná deska 
(18 x 300 x 1796 mm)
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Rovněž předvrtej strany beden, vždy na čtyřech místech (viz obrázek 
5.1): bednu 2 a 3 na obou stranách, bednu 1 pouze na pravé, bednu 
4 pouze na levé straně (viz pro orientaci náčrt v kroku 4).

PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

5 5.1

Komoda Rocky

4x

Bedny předvrtej na čtyřech místech na dně.
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PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

4x

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




