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Vestavba
pracovní desky

Na co bys neměl zapomenout:Stěnová ukončovací lišta
Pokud je pracovní deska v  již hotovém 
smontovaném stavu, namontuje se na pře-
chodu ke stěně stěnová ukončovací lišta, 
aby se nemohla za skříně dostat ani vlhkost 
ani nečistota.

1. krok
Nakresli si požadovanou délku na lištu. 
Pokud končí lišta ve výklenku, poté nasuň 
na jeden konec lišty požadovaný vnitřní 
roh a urči délku. Lištu uřízni pomocí pilky 
s  jemnými zuby, např. pomocí malé pilky 
na kov.

3. krok
Odděl nosnou lištu od krycí lišty, předvr-
tej si na pracovní desku otvory na šrouby 
a přišroubuj nosnou lištu v zarovnání s plo-
chou stěny na pracovní desku. Zprůměruj 
odstup na obou dvou stranách.

2. krok
Poté lištu zasaď do výklenku a  pomocí 
druhého vnitřního rohu vyznač konečnou 
délku. A nyní uřízni koncový kus.

4. krok
Podle stejného principu přimontuj také 
sousedící nosné lišty na pravé a levé stra-
ně. Poté nacvakni krycí lišty s nasazenými 
vnitřními rohy. Zbývající otevřené konce 
připojovacích stěnových lišt se uzavřou 
pomocí ukončovacích krytek. U  vnějších 
rohů, např. u krbu, postupuj podle stejného 
principu.

Měřítko náročnosti pro renovaci pracovní desky

nízká vysoká

Materiál:
  Hliníková lepicí páska
  Pracovní deska
  Spojka pracovních desek
  Vnější roh
  Koncová krytka
  Vnitřní roh
  Lemování okrajů
  Krepová páska
  Sanitární silikon
  Šrouby
  Spojovací profil
  Stěnová ukončovací lišta
  Vodicí lišta
  Ochrana sluchu
  Ruční kotoučová pila
  Japonská špachtle
  Kartušovací lis
  Skládací koza
  Ruční pilka na kov
  Brusný papír
  Šroubovák
  Ochranné brýle
  Dláto na dřevo
  Přímočará pila / list pro přímočaré pily
  Vodováha
  Úhelník
  Skládací metr

Nářadí:
  Akumulátorový šroubovák
  Tužka
  Vrtačka/vrták
  Žehlička

Tip
Novou pracovní desku je nutné také 
ochránit zespodu proti vodní páře, 
která vzniká z  vestavěné myčky nebo 
pečicí trouby. Za tímto účelem umísti 
hliníkovou lepicí pásku jako parotěs-
nou zábranu na spodní stranu pracovní 
desky v oblasti myčky a pečicí trouby. 
To se nejlépe provede tehdy, pokud 
pracovní deska ještě nedosedá ke 
spodním skříňkám.



HORNBACH nezodpovídá za nesprávné zpracování nebo nesprávnou montáž/instalaci.

2. krok
Uzavři vodní přípojky a  odpoj přívodní 
a  odvodní vedení myčky. Uvolni šroubo-
vané spoje staré desky a  spolu s  dře-
zem je sundej ze spodních skříněk. Ty se 
mohou vymontovat později. Před samotnou 
demontáží si nech nejprve elektrikářem 
odpojit zásuvky a varnou desku.

1. krok
Přiříznutí na konečnou délku se nejlé-
pe provádí pomocí ruční kotoučové pily 
a vodicí lišty. Dbej na to, aby se kus k odříz-
nutí na konci řezu neodlomil. Nejlépe to jde 
ještě s jedním pomocníkem. Poté se řezná 
hrana obrousí brusným papírem.

2. krok
V  některých případech je potřeba desku 
upravit podle šikmého průběhu stěny. Ten 
přenes jednoduše pomocí dřevěných špa-
líků a  tužky na pracovní desku a  přiřízni 
desku podle vyznačené čáry. Desku lze nyní 
přesně zasunout až ke stěně.

3. krok
Pokud by pro tebe bylo přiřezávání příliš 
náročné nebo pokud nevlastníš vhodnou 
pilu, je zde pro tebe jako řešení přířezový 
servis. Důležité přitom je, aby sis předem 
přesně zjistil potřebnou délku, abys doma 
již nemusel provádět žádné dodatečné 
úpravy.

2. krok
Poté nanes chemopren ještě jednou na 
řeznou plochu a  i  hranu a  nech 10 minut 
zavadnout. Přilep na sebe. Přitlač, abys pod 
hranou neměl vzduch a aby hrana k řezné 
ploše dostatečně přilehla.

3. krok
Nech cca 2 hodiny zaschnout a začisti půl-
kulatým pilníkem na kov. Brus pouze smě-
rem k desce, abys hranu neodtrhl.

1. krok
Nejprve je nutné stanovit umístění výřezu. 
Pozor: Výřez musí být menší, než je vněj-
ší rozměr dřezu. Vyvrtej do každého rohu 
10cm otvor, abys poté mohl pilu zasadit do 
otvoru a změnit směr řezání.

2. krok
Pokud budeš řezat shora, měl bys nejpr-
ve nalepit pro ochranu povrchu krepovou 
pásku. Podepři výřez desky zespodu, aby 
se nezlomil – nebezpečí poranění. Pomocí 
ostrého pilového listu a malého tlaku vyříz-
ni otvor.

1. krok
Pracovní desku přišroubuj zespodu skrz 
svlaky spodních skříněk. Pokud máš pra-
covní desku do rohu, pak si nejprve oba 
kusy desek polož na skříňky a spoj pomo-
cí spojovací lišty a/nebo rohového spoje, 
který ti připravíme v  našem přířezovém 
servisu.

3. krok
Řezné plochy uzavři proti vlhkosti: Za tímto 
účelem nanes silikon a  rozetři ho japon-
skou špachtlí po ploše řezu. A nyní můžeš 
zasadit nový dřez a baterii.
Upozornění: U myčky a pečicí trouby umís-
ti zespodu k  pracovní desce hliníkovou 
lepicí pásku.

2. krok
Poté desky srovnej tak, aby ti seděly se 
skříňkami, popř. lícovaly se stěnami. Pokud 
desky sedí, přišroubuj je zespodu skrz svla-
ky spodních skříněk.

1. krok
Pro novou pracovní desku si změř poža-
dovanou délku. Poté budeš moci zakoupit 
pracovní desku ve vhodném standardním 
formátu. Přiříznutí na přesný rozměr poté 
provedeš až doma. Přiříznutí pracovní des-
ky přesně na požadovanou délku si můžeš 
nechat provést také v přířezovém servisu. 
Vyndej zásuvky, vyvěs dvířka.

1. Příprava 2. Přiříznutí pracovní 
desky

4. Vytvoření výřezů 
pro kuchyňský dřez 
a varné pole

3. Lemování 5. Montáž pracovní desky

Obnažené řezné plochy se zakryjí lemová-
ním. Lemování prováděj pomocí lamináto-
vých hran, které se nalepí chemoprenem.

1. krok
Nejprve uřízni kus lemování o  něco del-
ší, než je řezná plocha. Na řeznou plochu 
na nes chemopren a nech zaschnout.

Tipy
Pokud chceš spojit pracovní desky přes 
roh, můžeš ihned při objednávce zadat 
frézovaný rohový spoj. Pro spojení je 
poté ještě zapotřebí také spojka pra-
covních desek, tím se sepnou obě dvě 
části desek.

Spojení lze provést rovněž šikmo. Přitom 
je sice náročnost vyšší, zato však zís-
káš u kresby dřeva hezčí vzhled na spoji 
desek.Tip

Nová pracovní deska je popřípadě 
vyrobena z  moderního vrstveného 
materiálu. K  řezání proto použij vždy 
vhodný, ostrý pilový list, abys byl 
schopný vytvořit čistou řeznou hranu.

3. krok
Montáž spojovacího profilu: Natři řeznou 
plochu silikonem a  rozetři po celé ploše. 
Umísti na ni spojovací profil a  přišroubuj 
ho pomocí přiložených šroubů. Desku při-
raž na dotyk k  první desce a  přišroubuj ji 
zespodu skrz traverzy spodních skříněk.

4. krok
A  nyní můžeš spojit také přípojky dřezu 
a baterie. Nakonec opět přimontuj všechny 
zásuvky a dvířka.


