
Regál
Armstrong
Tyto barevně natřené bedny vystřelí tvou fantazii až 
na Měsíc a zpět. Raketa mezi regály vytváří dobrý 
obrázek všude: v kuchyni, obývacím pokoji, pracovně, 
koupelně, a dokonce také v podkroví. 

Vypadá galakticky a staví se zcela snadno.



Regál Armstrong

1x lišta R1 14 x 35 x 3000 mm
Uřízni na: 1 x 14 x 35 x 900 mm

2x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrk hoblovaný
Uřízni na:
2x 30 x 48 x 1100 mm 
2x 30 x 48 x 1200 mm 

88x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 20 mm 
24x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 30 mm
4x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 35 mm

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

HORNBACH PU lak hedvábný lesk
1x barevný odstín „RAL 9010 čistě bílá“ – 
375 ml
1x barevný odstín 50. 16. 06 (modrá) – 375 ml,
namíchané v centru míchání barev HORNBACH

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

2x BUILDIFY bedna na ovoce 
středně velká
280 x 330 x 440 mm

1x BUILDIFY bedna na ovoce 
malá
210 x 230 x 340 mm 

Ruční brusný 
špalík

Pila na 
dřevo

Brusný papír

Štětec

Tužka

Úhelník

Skládací 
metr

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13. 

BEZPEČNOST

Přišroubuj spodní bednu k horní, malé bedně čtyřmi šrouby 
(4,5 x 30 mm). Vždy dvěma šrouby shora a zdola.
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UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ BEDEN

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný 
design“. Poté nanes vždy dvě vrstvy barvy na vnitřní a vnější stranu 
bedny: jednu bednu (malá) barvou „RAL 9010 čistě bílá“ a jednu 
bednu (středně velká) barvou „50. 16. 06 (modrá)“. 
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NATŘENÍ BEDEN

Přišroubuj bednu (malá) k horní bedně (středně velká) čtyřmi šrouby 
(4,5 x 30 mm)...
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UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ BEDEN

Návod ve 13 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: VRTÁNÍ

PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN



Zadní hranol (30 x 48 x 1200 mm) umísti s odstupem 100 mm od 
horního okraje bedny.

Zadní hranol se přitom bude dotýkat rohu spodní bedny.

Umísti přední hranol (30 x 48 x 1100 mm) s odstupem 100 mm od 
horního okraje. Dbej na to, aby hranol lícoval s předním okrajem 
bedny.
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UMÍSTĚNÍ ZADNÍHO HRANOLU (NOHA)

UMÍSTĚNÍ ZADNÍHO HRANOLU (NOHA)

UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍHO HRANOLU (NOHA)

Nejprve k horní bedně jedním šroubem (4,5 x 30 mm) vedle 
trojúhelníkového hranolu, poté na konci hranolu ke spodní bedně. 
A přišroubuj vždy dalším šroubem uprostřed horní a spodní bedny 
(4,5 x 30 mm).
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PŘIŠROUBOVÁNÍ PŘEDNÍHO HRANOLU (NOHA)

Regál Armstrong

Přišroubuj přední „nohy“ rovněž čtyřmi šrouby (4,5 x 30 mm). Vždy 
dvěma na horní a spodní bedně. 

Uřízni zadní hranol podél vyznačeného úhlu (viz krok 9).

Zadní hranol obrus.

8

PŘIŠROUBOVÁNÍ ZADNÍHO HRANOLU (NOHA)

Zadní hranol zkrať na výšku předního hranolu – k tomu přenes úhel 
předního hranolu na zadní.
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VYZNAČENÍ ZADNÍHO HRANOLU
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UŘÍZNUTÍ ZADNÍHO HRANOLU

11

OBROUŠENÍ ZADNÍHO HRANOLU
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UMÍSTĚNÍ, PŘEDVRTÁNÍ, PŘIŠROUBOVÁNÍ, 
UŘÍZNUTÍ, OBROUŠENÍ, ŠROUBOVÁNÍ

Opakuj postup (kroky 4–11) na druhé straně 
regálu. 

3.1

… vždy dvěma šrouby shora a zdola.

13
Spoj přední a zadní nohy pro zajištění větší stability: pravoúhlou 
lištu (14 x 35 x 900 mm) nařež na dvě části a ty podrž vždy u jedné 
přední a zadní nohy (pod spodní bednou a v lícování s přední nohou) 
a vyznač na obou lištách vždy po jedné řezné linii (podle zešikmení 
zadních nohou). Uřízni obě lišty podle příslušných značek. Poté lišty 
předvrtej pomocí „vrtáku se záhlubníkem“ a přišroubuj vždy dvěma 
šrouby (4,5 x 35 mm) k vnitřní straně nohou.

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ
Viz popis u kroku 13.

13.1

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ




