Postel s nebesy
Armor
Zámek pro královny a krále noci si můžeš vytvořit
snadno sám. Jako základ poslouží stabilní palety,
na těch se vztyčí konstrukce z hoblovaných hranolů
- a nad těmi jako koruna romantické nebe. Ideální
situace pro vznášení se v sedmém nebi.
Tak jako vše v BUILDIFY lze také ARMOR postavit
pohádkově snadno vlastními silami.
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VÝROBKY BUILDIFY

Návod ve 14 krocích

DALŠÍ MATERIÁLY
3x BUILDIFY nábytková
paleta
hoblovaná
144 x 800 x 1200 mm

10x hranol 60 x 60 x 2500 mm smrk hoblovaný
Uřízni na:
4x 60 x 60 x 1200 mm
4x 60 x 60 x 1800 mm
2x 60 x 60 x 1942 mm
2x 60 x 60 x 2050 mm
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Hranol
1 200 mm

Hranol
2050 mm

8x trámový úhelník 180 x 180 x 20 mm,
galv. žlutě pozinkovaný
Hranol
1 800 mm

4x rohový úhelník čtvercový 150 x 150 x 20 mm,
sendzimirově pozinkovaný

BAREVNÝ DESIGN

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem

Pila na
dřevo

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

1

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.

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný
design“. Poté hranoly natři ze všech stran pomocí malířského válečku
barvou „RAL 7016 antracitově šedá“.

Hranol
1 942 mm

80x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 35 mm
12x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 5,0 x 100 mm

NÁŘADÍ

NATŘENÍ HRANOLŮ

Hranol
1 200 mm

UŘÍZNUTÍ PALETY
Paletu uřízni přímo za třetí lištou v lícování. Poté se zpracuje část
palety se třemi podpěrami a poté se odloží stranou část palety se
dvěma podpěrami.
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BEZPEČNOST
Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.
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UMÍSTĚNÍ DESEK
Umísti palety vedle sebe.

PŘEDVRTÁNÍ HRANOLŮ
Čtyři dlouhé hranoly (60 x 60 x 1800 mm) předvrtej na jedné straně
s odstupy 30 mm a 110 mm od okraje.
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PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLŮ

PŘEDVRTÁNÍ HRANOLŮ

Předvrtané otvory
z kroku 4

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!

SPOJENÍ HRANOLŮ
Hranoly (60 x 60 x 1942 mm) umísti mezi hranoly
(60 x 60 x 1800 mm) (pro orientaci viz náčrt v kroku 4)…

Následně přišroubuj vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) k hranolům
(60 x 60 x 1800 mm).

Oba hranoly (60 x 60 x 2050 mm) předvrtej 25 mm od středu
uprostřed na obou stranách.
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SPOJENÍ HRANOLŮ

PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLŮ K PALETĚ

UMÍSTĚNÍ HRANOLŮ

PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLŮ

… a vždy je spoj jedním trámovým úhelníkem. Úhelník přitom umísti
v lícování s koncem dřeva a přišroubuj vždy osmi šrouby
(4,5 x 35 mm).

Čtyři hranoly (60 x 60 x 1800 mm) přišroubuj na předvrtaných
místech celkem osmi šrouby (5,0 x 100 mm) k paletě (podélné
strany).

Následně tyto hranoly umísti na hranoly (60 x 60 x 1800 mm)…
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UMÍSTĚNÍ ÚHELNÍKŮ NA HRANOLY

UMÍSTĚNÍ HRANOLŮ

UMÍSTĚNÍ ÚHELNÍKŮ A UPEVNĚNÍ HRANOLŮ

Na dva hranoly (60 x 60 x 1200 mm) umísti vždy dva trámové
úhelníky a přišroubuj vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm).

Oba hranoly nyní umísti na konce postele tak, aby úhelníky dosedaly
na paletu.

… a přišroubuj vždy jedním šroubem (5,0 x 100 mm) k hranolům
(60 x 60 x 1800 mm).

14.1

Čtyři rohové úhelníky umísti s přesahem 40 mm od konce hranolu (60 x 60 x 1200 mm)
na hranoly (60 x 60 x 2050 mm) a přišroubuj vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) (viz krok 14.1).

