Dvoumístná
pohovka
Bonnie & Clyde
Poněkud odlišná pohovka na sebe přitahuje pohledy
všech a nabízí prostor pro uvolnění. Na té si můžeš
krásně užít volno ve dvou. Základ tvoří broušená
nábytková paleta.
BONNIE & CLYDE je pohovka pro individuality
a přesvědčí rovnou dvakrát – jako wellness oáza
a jako jedinečná vizuální dominanta v každé místnosti.

Dvoumístná pohovka Bonnie & Clyde
VÝROBKY BUILDIFY

Návod v 15 krocích
Hranoly 60 x 60 x 700 mm

DALŠÍ MATERIÁLY
2x hranol 60 x 60 x 2500 mm smrk hoblovaný
Uřízni na:
1x 60 x 60 x 1200 mm
2x 60 x 60 x 700 mm
2x 60 x 60 x 560 mm

1x BUILDIFY nábytková
paleta
hoblovaná
144 x 800 x 1200 mm

Zadní strana opěradla
18 x 400 x 1200 mm
Pravý boční díl
18 x 400 x 854 mm

Opěradlo
18 x 300 x 1200 mm

1x lepená dřevěná deska smrk
18 x 300 x 1200 mm
3x lepená dřevěná deska smrk
18 x 400 x 1200 mm
Uřízni na:
2x 18 x 400 x 854 mm
16x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 20 mm
32x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 6,0 x 50 mm
2x závěs široký s ponýtovaným
mosazným kolíkem 81 x 126 mm

NÁŘADÍ

Hranol
60 x 60 x 1200 mm
(neviditelné)

Hranoly 60 x 60 x 560 mm

Levý boční díl
18 x 400 x 854 mm
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Pila na
dřevo

Tužka

Malířský
váleček

Brusný papír

Skládací
metr

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.

854 mm
50 mm
Tyto tři otvory vyvrtej z vnitřní
strany bočního dílu.

25 mm

95 mm
100 mm

OBROUŠENÍ HRANOLŮ
Hranoly jsou po uříznutí podle okolností ještě příliš drsné: proto se
příslušná místa po uříznutí obrousí.

3x StyleColor Čirý lak ke křídovým barvám matný –
375 ml
Upozornění:
Zejména u světlých odstínů se doporučuje nanést dvě
vrstvy základního izolačního nátěru StyleColor. Tím se
zabrání prokreslování látek obsažených ve dřevě a také
vzniku nahnědlých, nehezkých skvrn.
Doporučuje se uzavírací nátěr bezbarvým lakem StyleColor
pro zabránění poškození a poškrábání. U všech produktů
dodržuj pokyny výrobce ke zpracování a dobu schnutí.

200 mm

25 mm

50 mm
100 mm

NÁČRT BOČNÍCH DÍLŮ (LEPENÉ DŘEVĚNÉ DESKY)
Zde je zobrazen jako příklad levý boční díl z vnější strany. Pro
pravý boční díl prosím dodrž, aby se tři levé otvory, které se
vrtají z vnitřní strany, poté nacházely na pravé straně!
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PŘEDVRTÁNÍ BOČNÍCH DÍLŮ
BEZPEČNOST

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný
design“. Poté natři lepené dřevěné desky ze všech stran pomocí
malířského válečku barvou „white“.

2x StyleColor Izolační základ ke křídovým barvám –
375 ml
StyleColor křídová barva
1x barevný odstín „white“ – 750 ml
1x barevný odstín „white“ – 375 ml

Ruční brusný
špalík

NATŘENÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

400 mm

BAREVNÝ DESIGN

Vrtací šroubovák
Vrták se
záhlubníkem
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Levý a pravý boční díl (lepené dřevěné desky 18 x 400 x 854 mm)
předvrtej podle náčrtu.

TIP: VRTÁNÍ
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!

Dvoumístná pohovka Bonnie & Clyde
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UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍCH HRANOLŮ

PŘIŠROUBOVÁNÍ PŘEDNÍCH HRANOLŮ

SPOJENÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

PŘEHLED OPĚRADLO

V lícování s horním okrajem umísti přední hranoly (60 x 60 x 560 mm)
na boční díly.
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Hranoly přišroubuj vždy třemi šrouby (6,0 x 50 mm) k lepeným
dřevěným deskám.

… a oba závěsy přišroubuj vždy v odstupu 150 mm
od okraje lepené dřevěné desky a přiléhající lepené dřevěné desky
osmi šrouby (4,5 x 20 mm).

Hotové sešroubované opěradlo v přehledu…
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UMÍSTĚNÍ HRANOLU NA ZADNÍ STRANU OPĚRADLA

PŘEHLED OPĚRADLO

PŘIŠROUBOVÁNÍ BOČNÍCH DÍLŮ

160 mm

UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ ZADNÍCH HRANOLŮ
Zadní, delší hranoly umísti tak, aby byly v jedné výšce s předními
hranoly. Poté přišroubuj zadní hranoly vždy třemi šrouby
(6,0 x 50 mm).

Na lepenou dřevěnou desku (18 x 400 x 1 200 mm) umísti hranol
(60 x 60 x 1 200 mm) s odstupem 100 mm od okraje.

… které lze nyní sklápět.

Spoj šesti šrouby (6,0 x 50 mm) levý boční díl s paletou.
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PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLU

UMÍSTĚNÍ OPĚRADLA

PŘIŠROUBOVÁNÍ BOČNÍCH DÍLŮ

UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ OPĚRADLA

Hranol (60 x 60 x 1200 mm) přišroubuj k opěradlu (čtyři šrouby
6,0 x 50 mm s odstupy 130 mm, 450 mm, 770 mm a 1070 mm).

Opěradlo (lepená dřevěná deska 18 x 300 x 1200 mm) přilož na zadní stranu opěradla (lepená dřevěná deska 18 x 400 x 1200 mm)…

Umísti pravý boční díl na paletě a přišroubuj šesti šrouby
(6,0 x 50 mm).

Opěradlo umísti na paletu před zadní hranoly bočních dílů
a přišroubuj vždy dvěma šrouby (6,0 x 50 mm) na obou stranách
k hranolům bočních dílů.

