
VYROB
SI NÁBYTEK
SÁM



Jen TY
víš, jak to 
má být

Tluče Tvé srdce pro něco mimořádného? 
Pro nápady na nábytek, které nemá každý? 
Vyrobíš si raději sám, co se Ti líbí? Potom 
pracuj s BUILDIFY: my dodáme materiály a ty si 
vytvoříš svůj vlastní bytový styl. Regál postavený 
z dřevěných beden pro Tvé poklady? Útulná postel 
s nebesy, která ční na paletách? Komoda, kterou si 
můžeš změnit podle libosti a nálady? Všechno je 
možné. 
Určitě máš ještě tisíc dalších nápadů. 

Popusť uzdu své fantazii, vlož své srdce 
do toho, co Ti dělá radost  
– JDI ZA TLUKOTEM SVÉHO SRDCE!
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Výrobky
BUILDIFY
Naše výrobky BUILDIFY pro Tvůj jedinečný nábytek

Výrobky BUILDIFY jsou vybrány speciálně pro výrobu vlastními silami. Všechny 
palety mají stejnou velikost, a jsou proto ideálně vhodné na stavbu nábytku. 
Z palet, beden a trubek vytvoříš svůj vlastní bytový styl zcela snadno vlastními 
silami. Tím půjdeš plně s trendy – protože tvůj vlastnoručně vyrobený nábytek je 
výrazem Tvé individuality.

Nábytkové palety
hoblované
Nepoužitá, hrubá nábytková paleta o rozměrech 
europalety s hoblovaným povrchem

Mimořádné vlastnosti: dlouhá životnost, snadná 
údržba, odolnost, stálost vůči počasí 

Délka: 1200 mm Šířka: 800 mm 
Výška:  144 mm Hmotnost:  23 kg 

Bedny na ovoce ve třech 
velikostech
Nepoužitá bedna na ovoce z neošetřeného, neopracovaného 
smrkového nebo olšového dřeva

Lze libovolně kombinovat ve třech velikostech, lakovat různými 
barvami

Velká bedna:  300 x 390 x 600 mm 
Středně velká bedna: 280 x 330 x 440 mm 
Malá bedna:  210 x 230 x 340 mm 
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Nápady na nábytek 
pro uschování věcí

Regál

Komoda

Armstrong – strana 36

Komoda
Rocky – strana 60

Arnold – strana 16

Bedna na hračky
Charles – strana 30

Bedna na hračky
Albert – strana 24
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Psací stůl
Einstein – strana 50

Dvoumístná 
pohovka
Bonnie & Clyde – strana 66

Nápady na nábytek 
pro život

Postel s nebesy
Armor – strana 44
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Bezpečnostní pokyny

Důležité! Pozorně si prosím přečti  
tyto informace.

Obrázkový příklad
Obrázkový příklad

1.  Po nábytku se nesmí šplhat ani na něm cvičit. 
Pouč zejména děti o tomto možném riziku, aby se 
zabránilo pádům. 

2.  U všech pracovních kroků nos vhodné ochranné 
vybavení.

3.  Neopracované povrchy před stavbou nábytku 
obrus, aby se zabránilo zranění (např. odlamováním 
třísek). 

4.  Pokud nábytek vyrábíš do dětského pokoje, použij 
pro dětské hračky vhodné laky. Ty jsou označeny 
znázorněným logem (viz vlevo).

Následující návody byly vytvořeny s maximální přesností, znázorňují ale vždy pouze 
možný postup. Posuď proto realisticky své vlastní schopnosti a v případě nejistoty si 
nechej bezpodmínečně poradit od odborníků! HORNBACH neručí za nesprávné použití 
materiálů a nářadí ani za neodborně provedenou montáž. 

5. NÁBYTEK ARNOLD, ALBERT, CHARLES, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Bedny na ovoce jsou vhodné pouze na uschování lehkých předmětů.
Proveď vždy předvrtání otvoru pomocí skládaného vrtáku, abys zabránil štěpení dřeva.

6. NÁBYTEK ARNOLD, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Nábytek připevni na vhodné místo pomocí vhodného uchycení pro příslušný typ stěny, 
aby se zabránilo převrhnutí. V případě nejistoty se bezpodmínečně informuj ve svém 
specializovaném obchodě na vhodný upevňovací materiál. 

7. NÁBYTEK ALBERT & CHARLES

Bedny na hračky nepoužívej jako nábytek k sezení. Pouč zejména děti o tomto možném 
riziku, aby se zabránilo pádům. 
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Nápady v místnosti:
DĚTSKÝ POKOJ
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Komoda
Arnold
Velké bicepsy udržují život v pořádku. Sestav si svoji 
pořádkovou komodu. Pestrobarevně a variabilně – 
z velkých, středně velkých a malých beden a podle 
chuti a nálady, z lakované nebo nelakované lepené 
dřevěné desky. 

Sestavení je velmi jednoduché – jdi za tlukotem svého 
srdce!
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Komoda Arnold

2x BUILDIFY bedna na ovoce 
velká
300 x 390 x 600 mm 

2x lišta R1 14 x 35 x 1000 mm 
Uřízni na: 2 x 14 x 35 x 900 mm
2x hranol 40 x 60 x 4000 mm smrk hoblovaný
Uřízni na:
2x 40 x 60 x 780 mm 
2x 40 x 60 x 850 mm 

1x lepená dřevěná deska 18 x 400 x 2000 mm 
smrk
Uřízni na:
1x 18 x 400 x 2000 mm 

160x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 20 mm 
20x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 25 mm
24x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 35 mm

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 

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

HORNBACH PU lak hedvábný lesk
1x barevný odstín „zelená“ – 375 ml
1x barevný odstín „indesit oranžová“ – 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. Na dětské hračky 
používej barvy s atestem na dětské hračky.

VÝROBKY BUILDIFY

NÁŘADÍ BAREVNÝ DESIGN

DALŠÍ MATERIÁLY

Ruční brusný 
špalík

Pila na 
dřevo

Brusný papír

Štětec

Malířský 
váleček

Tužka

Úhelník

Vodováha

Skládací 
metr

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13. 

BEZPEČNOST

Návod ve 13 krocích

1

(středně 
velká)

(středně 
velká)

(malá)(velká)
(velká)2

3

4
5

Okraje lepené dřevěné desky obrus.Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný 
design“. Poté nanes vždy dvě vrstvy barvy na vnitřní a vnější stranu 
beden: bedna 1 s barvou „indesit oranžová“, bedna 4 s barvou 
„50. 16. 06 (modrá)“ a bedna 5 s barvou „zelená“. 

21

OBROUŠENÍ OKRAJŮNATŘENÍ BEDEN

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).

Vrtací šroubovák 
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták 
Ø 4–10 mm 6-kt

TIP: VRTÁNÍPŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN
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Komoda Arnold

Přilož úhelník na konec zadního hranolu (40 x 60 x 780 mm) a vyznač 
na předním hranolu (40 x 60 x 850 mm) vodorovnou čáru jako řeznou 
linii.

Zadní hranol (40 x 60 x 780 mm) polož vedle bedny 1 v lícování 
s jejich zadním okrajem. Přední hranol přilož přímo na zadní. Přední 
hranol překlápěj do té doby, dokud se nesetká s vodováhou při-
loženou na předním okraji bedny (viz obrázek 6.1).

Vyznač a předvrtej čtyři otvory v bedně 1. Poté přišroubuj bednu 1 
k hranolům (4,5 x 35 mm).

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

8

6 6.1

7

5

VYZNAČENÍ ŘEZNÝCH LINIÍ

PŘILOŽENÍ HRANOLŮPŘIŠROUBOVÁNÍ BEDEN

4x

4x

11

PŘEDVRTÁNÍ, PŘIŠROUBOVÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

Nyní přišroubuj na lepenou dřevěnou desku bednu 2 
(4,5 x 25 mm) a přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) 
k hranolům (viz kroky 4–7). Nyní přišroubuj na lepenou 

dřevěnou desku bednu 3 (4,5 x 25 mm) a přišroubuj na bednu 2 čtyřmi 
šrouby (4,5 x 20 mm) (viz krok 12). Poté přilož hranoly na bednu 3 
(viz kroky 5–7) a přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) k bedně. Poté 
uřízni a obrus hranoly (viz kroky 8–10). Potom přišroubuj na lepenou 
dřevěnou desku bednu 4 (4,5 x 25 mm) a přišroubuj čtyřmi šrouby 
(4,5 x 35 mm) k hranolům. Nyní přišroubuj na lepenou dřevěnou desku 
bednu 5 (4,5 x 25 mm). Poté k sobě připevni bedny 4 a 5 (4,5 x 20 mm, 
viz krok 12).

Hranol uřízni podle značky.

Na závěr k sobě bedny přišroubuj dohromady.

Obrus přední hranol. 

9 10

12

UŘÍZNUTÍ HRANOLU OBROUŠENÍ HRANOLU

PŘIŠROUBOVÁNÍ BEDEN K SOBĚ

1
2

34

5

Bedny uspořádej na lepenou dřevěnou desku v příslušném pořadí.

3

USPOŘÁDÁNÍ BEDEN

(středně 
velká)

(středně 
velká)

(malá)

(velká)
(velká)

Na umístěných bednách nakresli vždy po čtyřech otvorech k vyvrtání. 
Otvory předvrtej pomocí „skládaného vrtáku“. Dbej na to, abys 
nevrtal do lepené dřevěné desky.

4 4.1

PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Viz popis u kroku 13.

13.113
Spoj obě dvě přední a také zadní nohy, aby byla zajištěna větší stabi-
lita: obě dvě pravoúhlé lišty (14 x 35 x 900 mm) nařež na čtyři části. 
Ty podrž u obou předních, resp. zadních nohou (vždy pod příslušnými 
bednami a v lícování se zadní nohou, viz obrázek 13.1) a vyznač na 
lištách vždy po jedné řezné linii (podle zešikmení přední nohy). Uřízni 
lišty podle příslušných značek. Poté předvrtej pomocí „vrtáku se 
záhlubníkem“ a přišroubuj vždy dvěma šrouby (4,5 x 35 mm) k nohám.

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍPŘEDVRTÁNÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ BEDNY NA HRANOLY

7.1
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Bedna
na hračky
Albert  
a Charles
Je libo do dětského pokoje lišku nebo raději žábu? 
Ideálně hned obojí ve dvojitém balení. Protože tito 
domácí mazlíčci jsou vyloženě vyžadováni a jsou 
nenároční na péči. 

Tyto velkolepé umělce na uschování věcí a perfektní 
spolubydlící do dětského pokoje si můžeš vyrobit 
sám pomocí našich materiálů.
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Bedna na hračky Albert

1x lišta R1 14 x 35 x 1000 mm 
Uřízni na: 1x 14 x 35 x 900 mm

1x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrk hoblovaný
Uřízni na: 4x 30 x 48 x 400 mm 

1x lepená dřevěná deska smrk  
18 x 300 x 800 mm
Uřízni na: 1x 18 x 300 x 400 mm 

32x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 20 mm
8x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 30 mm
6x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 35 mm

1x Edding permanentní popisovač černá

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

HORNBACH PU lak hedvábný lesk
1x barevný odstín „indesit oranžová“ – 375 ml
1x barevný odstín „RAL 9010 čistě bílá“  
– 375 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. Na dětské hračky 
používej laky s atestem pro dětské hračky.

VÝROBKY BUILDIFY

NÁŘADÍ BAREVNÝ DESIGN

DALŠÍ MATERIÁLY

Přímočará 
pila

1x BUILDIFY bedna na ovoce 
středně velká
280 x 330 x 440 mm

Ruční brusný 
špalík

Pila na 
dřevo

Brusný papír

Štětec

Malířský 
váleček

Tužka

Úhelník

Skládací 
metr

BEZPEČNOST

Šablona (288,5 x 385 mm) slouží pro vyříznutí ocasu a hlavy 
lišky. Šablony jsou připraveny ke stažení na: www.hornbach.cz/
buildify

LEPENÁ DŘEVĚNÁ DESKA: ŠABLONA OCASU A HLAVY LIŠKY

385 mm

162 mm168 mm

288,5 mm

89,5 mm

23°

30°

35°

Návod v 17 krocích

Ocas lišky

Hlava lišky

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13. 

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

Přenes šablonu o rozměrech 300 x 400 mm na lepenou dřevěnou 
desku a vyznač hlavu a ocas lišky.

1

VYZNAČENÍ HLAVY A OCASU
Pomocí přímočaré pily vyřízni z lepené dřevěné desky hlavu a ocas. 
Seřízni špičaté rohy u ocasu, ucha a čumáku o 1 cm pomocí pilky na 
dřevo…

2

VYŘÍZNUTÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ Z LEPENÉ DŘEVĚNÉ DESKY

TIP: VRTÁNÍPŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN
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… bednu předvrtej pomocí „skládaného vrtáku“.

Poté vyznač vlevo a vpravo od hlavy, cca 70 mm od okraje bedny, 
polohu obou dvou hranolů.

Hlavu přišroubuj jedním šroubem (4,5 x 35 mm) skrz drážku 
uprostřed bedny a uprostřed lepené dřevěné desky (bez předvrtání, 
viz také krok 12).

10

8

9

7

PŘEDVRTÁNÍ BEDNY

VYZNAČENÍ POLOHY PŘEDNÍ NOHY

UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍCH NOHOU

PŘIŠROUBOVÁNÍ HLAVY

Hranoly (2x 30 x 48 x 400 mm) přilož jako přední nohy, v ukončení 
s rohem bedny. Vyznač zevnitř otvory (viz obrázek 10.1) a…

Hlavu umísti doprostřed na krátkou stranu bedny.

6

UMÍSTĚNÍ HLAVY

Bedna na hračky Albert

4x

10.1

Přední nohy přišroubuj do předvrtaných otvorů (4,5 x 30 mm).

Ocas umísti doprostřed na krátkou stranu bedny.

11

12

PŘIŠROUBOVÁNÍ PŘEDNÍCH NOHOU

UMÍSTĚNÍ OCASU

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. 
Poté nanes dvě vrstvy barvy „indesit oranžová“ na hlavu, ocas, hranoly 
a pravoúhlou lištu (pomocí malířského válečku) a také vnitřní a vnější 
stranu bedny (pomocí štětce). 

Poté namaluj čumák černým popisovačem Edding a také nanes dvě 
vrstvy barvy „RAL 9010 čistě bílá“ na nohy, špičku ocasu a ucho. 

4

5

NATŘENÍ DŘEVA

NATŘENÍ DŘEVA

… poté obrus okraje lepené dřevěné desky do kulata, protože 
zaoblené okraje chrání před poraněním.

3

PŘIBROUŠENÍ HLAVY A OCASU

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!

Ocas přišroubuj jedním šroubem (4,5 x 35 mm) skrz drážku 
uprostřed bedny a uprostřed lepené dřevěné desky (bez předvrtání).

13

PŘIŠROUBOVÁNÍ OCASU

TIP: VRTÁNÍ
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Pro připevnění zadních nohou zopakuj kroky 8–11.

… vyrovnej lišku a opětovně přišroubuj nohu.

Viz popis u kroku 17.

Pokud nebude liška stát stabilně, povol jednu nohu…

14

16

17.1

15

UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ ZADNÍCH NOHOU

VYROVNÁNÍ

VYROVNÁNÍ

17
Spoj obě dvě přední a také zadní nohy, aby byla zajištěna větší 
stabilita: pravoúhlou lištu (14 x 35 x 900 mm) nařež na dvě části. Obě 
části podrž vždy u předních a zadních nohou a na obě dvě lišty vyznač 
vždy po dvou řezných liniích (podle zešikmení nohou). Uřízni obě lišty 
podle příslušných značek. Poté lišty předvrtej a přišroubuj vždy dvěma 
šrouby (4,5 x 35 mm) k vnitřní straně nohou. Řezné plochy natři barvou 
„indesit oranžová“.

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

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: VRTÁNÍZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Bedna na hračky Albert
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Bedna na hračky Charles

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

HORNBACH PU lak hedvábný leský
1x barevný odstín „zelená“ – 375 ml
1x barevný odstín „RAL 9010 čistě bílá“ – 
375 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. Na dětské hračky 
používej vhodné barvy s atestem na dětské 
hračky. 

VÝROBKY BUILDIFY

NÁŘADÍ BAREVNÝ DESIGN

DALŠÍ MATERIÁLY

1x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrk hoblovaný
Uřízni na:
4x 30 x 48 x 400 mm, 1x 30 x 48 x 600 mm 

12x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 3,5 x 16 mm
32x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 20 mm 
6x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 30 mm 
8x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 50 mm
2x šroub do dřeva se zápustnou hlavou 
Pozidriv 6,3 x 9 mm, galv. pozinkovaný

2x podložka DIN 9021, 6,4 mm galv.pozinkovaná
2x závěs na stůl široký 32 x 101 mm, galv. žlutě 
pozinkovaný
2x baldachýn dřevo borovice přírodní
1x filcový kluzák kulatý, 22 mm, hnědý, 
samolepicí
1x kreativní sada modelářský filců 674dílná 
1x Roxolid lepidlo na dřevo vodotěsné 250 ml

1x BUILDIFY bedna na ovoce 
středně velká
280 x 330 x 440 mm

Ruční brusný 
špalík

Pila na 
dřevo

Brusný papír

Štětec

Tužka Skládací 
metr

BEZPEČNOST

Návod ve 26 krocích

Na konstrukci nohou spoj vždy dva hranoly (30 x 48 x 400 mm)
pomocí závěsu na stůl…

… a přišroubuj vždy šesti šrouby (3,5 x 16 mm).

2 3

SPOJENÍ HRANOLŮ PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLŮ 

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný 
design“. Poté nanes vždy dvě vrstvy barvy „zelená“ na vnitřní a vnější 
stranu bedny. Na oba dva baldachýny (oči) nanes dvě vrstvy barvy 
„RAL 9010 čistě bílá“. 

NATŘENÍ BEDNY

1

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13. 

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

PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

TIP: VRTÁNÍ
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Tento pracovní krok opakuj čtyřikrát. 

„Prsty nohou“ na krátké straně, které sahají až k hranolu „nohy“, 
přilep a upevni na spodní „nohu" (pro orientaci viz krok 10).

„Prsty nohou“ přišroubuj ke spodnímu hranolu „nohy“ jedním 
šroubem (4,5 x 50 mm).

Obrus řezné hrany „prstů nohou“.

10

8

9

6

PŘIŠROUBOVÁNÍ „PRSTŮ NOHOU“

PŘILEPENÍ „PRSTŮ NOHOU"

PŘIŠROUBOVÁNÍ „PRSTŮ NOHOU“

OBROUŠENÍ ŘEZNÝCH HRAN
Uprostřed vnější strany předvrtej v „prstech nohou“ otvor  
(pro orientaci viz krok 10).

7

PŘEDVRTÁNÍ „PRSTŮ NOHOU“

Bedna na hračky Charles

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

Lepidlo

Druhý hranol označ uprostřed (160 mm od příslušného okraje)… … a uřízni na vyznačeném místě, abys získal dva hranoly.

Na horním hranolu „nohy" vyznač uprostřed otvor, 220 mm od 
pravého okraje.

Rozevři hranol „nohy“ a předvrtej na vyznačeném místě.

1211

13 14

UŘÍZNUTÍ PODPĚRNÝCH DŘEVOZNAČENÍ HRANOLU

VYZNAČ OTVOR PRO HORNÍ DŘEVO „NOHY“ PŘEDVRTÁNÍ HRANOLU „NOHY“

4

VYZNAČENÍ „PRSTŮ NOHOU“

5

UŘÍZNUTÍ „PRSTŮ NOHOU“

120 mm

„Prsty nohou“ žáby vyznač o délce cca 120 mm na hranol  
(30 x 48 x 600 mm).

Opakuj tento postup třikrát, dokud nebudete mít čtyři „prsty nohou“. 
První „prst nohy“ použij jako šablonu pro následující tři „prsty 
nohou“.
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„Nohy“ přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 30 mm) k bedně.

„Nohy“ umísti souběžně s konci bedny a vyznač otvory k vyvrtání.  
Za tímto účelem dodrž vyznačená místa na obrázku. 

Bednu předvrtej čtyřikrát na příslušných místech.

Vyznač otvor k vyvrtání pro spodní dřevo „nohy“ uprostřed 
podpěrného dřeva.

22

20

21

17

PŘIŠROUBOVÁNÍ „NOHOU“

UMÍSTĚNÍ „NOHOU“

PŘEDVRTÁNÍ BEDNY

VYZNAČENÍ OTVORU K VYVRTÁNÍ PRO SPODNÍ HRANOL „NOHY“
Vyznačená místa předvrtej.

Přišroubuj „nohu“ k podpěrnému dřevu (4,5 x 50 mm).

18

19

PŘEDVRTÁNÍ

PŘIŠROUBOVÁNÍ „NOHY“

4x

Bedna na hračky Charles

Obě „oči“ přišroubuj jedním šroubem (4,5 x 30 mm) k horní straně 
bedny (pro orientaci viz krok 24.1). 
Nalep zorničky (filcové kluzáky).

Obě „oči“ (baldachýn) předvrtej vždy na jednom místě.

Ke spodní straně bedny přišroubuj plsť vždy dvěma šrouby  
(6,3 x 9 mm) a jednou podložkou (6,4 mm).

Vyřízni plsť do tvaru jazyka, poté protáhni skrz první drážku bedny 
a ohrň dopředu. 

24 24.123

25 26

PŘIŠROUBOVÁNÍ „OČÍ“NAVRTÁNÍ „OČÍ“

NAMONTOVÁNÍ „JAZYKA“ NAMONTOVÁNÍ „JAZYKA“

2x

Umísti podpěrné dřevo.

15

UMÍSTĚNÍ PODPĚRNÝCH DŘEV
Vždy jedním šroubem (4,5 x 50 mm) přišroubuj shora podpěrná 
dřeva a hranol „nohy“.

16

PŘIŠROUBOVÁNÍ PODPĚRNÝCH DŘEV
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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.
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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.

2

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)“. 

1

NATŘENÍ BEDEN

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

3

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
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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.

6

7

4

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).

5

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.

9

VYZNAČENÍ ZADNÍHO HRANOLU

10

UŘÍZNUTÍ ZADNÍHO HRANOLU

11

OBROUŠENÍ ZADNÍHO HRANOLU

12

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
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Nápady v místnosti:
LOŽNICE
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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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Malířský 
váleček

Postel s nebesy Armor

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

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 

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

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

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

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

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem

Pila na 
dřevo

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13. 

BEZPEČNOST

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.

2

UŘÍZNUTÍ PALETY

1

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

1

NATŘENÍ HRANOLŮ

2

Hranol 
1 942 mm

Hranol 
1 200 mm

Hranol 
1 200 mm

3

Hranol 
1 800 mm

Hranol 
2050 mm

Umísti palety vedle sebe.

3

UMÍSTĚNÍ DESEK

1

2

3

Návod ve 14 krocích

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

4

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

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

7

8

PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLŮ K PALETĚ

UMÍSTĚNÍ ÚHELNÍKŮ NA HRANOLY
Oba hranoly nyní umísti na konce postele tak, aby úhelníky dosedaly 
na paletu.

9

UMÍSTĚNÍ 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).

6

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)…

Předvrtané otvory
z kroku 4

5

SPOJENÍ HRANOLŮ

Postel s nebesy Armor

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

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

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).

Následně tyto hranoly umísti na hranoly (60 x 60 x 1800 mm)…

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

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

13

14 14.1

11

12

10

PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLŮ

UMÍSTĚNÍ ÚHELNÍKŮ A UPEVNĚNÍ HRANOLŮ

PŘEDVRTÁNÍ HRANOLŮ

UMÍSTĚNÍ HRANOLŮ

PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLŮ
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Psací stůl
Einstein
Opravdu chytrá kombinace: Tvé zcela individuální 
pracoviště, které Ti dá inspiraci na dobré nápady. 
Bedny pod lakovanou lepenou dřevěnou deskou 
nejsou určeny pro uschování těžkých předmětů, ale 
jako odkládací přihrádky na poznámky a velké nápady 
jsou k nezaplacení. Urči si sám počet a velikost 
beden, protože chytrým tvůrcem všeho jsi Ty. 

Ale to jsme již vlastně řekli:  
sestavení je maximálně jednoduché.
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Psací stůl Einstein

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

1x lišta R1 14 x 35 x 1000 mm 
Uřízni na: 1 x 14 x 35 x 900 mm 
1x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrk hoblovaný
2x 30 x 48 x 600 mm 
3x hranol 60 x 60 x 2500 mm smrk hoblovaný
Uřízni na:
2x 60 x 60 x 600 mm 
2x 60 x 60 x 670 mm 
2x 60 x 60 x 820 mm 
1x 60 x 60 x 1492 mm 

1x lepená dřevěná deska buk 18 x 600 x 2000 mm
Uřízni na: 1x 18 x 600 x 1600 mm  

64x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 20 mm 
16x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 25 mm
24x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 35 mm
10x univerzální šroub s křížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 60 mm

1x ROXOLID lepidlo na dřevo vodotěsné 250 ml 
1x ROXOLID krepová páska béžová 30 mm / 50 m

Ruční brusný 
špalík

Pila na 
dřevo

Brusný papír

Štětec

Malířský 
váleček

Tužka

Úhelník

Skládací 
metr

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

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13. 

BEZPEČNOST

Nalep proužek krepové pásky 263 mm od horního okraje a vždy 
10 mm od bočního okraje po celé délce lepené dřevěné desky. Takto 
se poté bude hranol snadněji lepit k lepené dřevěné desce. Protože 
lepidlo drží lépe na neošetřené než na lakované ploše.

Dva kratší hranoly (60 x 60 x 600 mm) a delší hranol  
(60 x 60 x 1492 mm) oblep, abys je později přilepil na spodní stranu 
lepené dřevěné desky. 

2

OBLEPENÍ LEPENÉ DŘEVĚNÉ DESKY PŘED NATŘENÍM OBLEPENÍ HRANOLŮ PŘED NATŘENÍM

1600 mm

1492 mm

600 mm

263 mm

10 mm 10 mm

1492 mm

600 mm600 mm

Návod ve 25 krocích

1

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).

Lepená dřevěná deska 
18 x 600 x 1600 mm

Hranol 2x 30 x 48 x 600 mm 

Hranol 2x 60 x 60 x 600 mm 

Hranol 2x 60 x 60 x 820 mm 

Lišta R1

Hranol 2x 60 x 60 x 670 mm 

2x BUILDIFY bedna na ovoce 
středně velká

280 x 330 x 440 mm

Hranol  
60 x 60 x 1492 mm

TIP: VRTÁNÍPŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN
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Přišroubuj hranoly vždy třemi šrouby (4,5 x 60 mm). Po přišroubování 
nechej lepidlo 20 minut schnout.

Dlouhý hranol (60 x 60 x 1492 mm) umísti za bedny přibližně na 
plochu oblepenou v kroku 1. Hranol posuň tak, aby vzpěra  
(30 x 48 x 600 mm) seděla přesně mezi bednou a hranolem. 

Obě bedny umísti v lícování s příslušnou vnější stranou stolu k okraji 
lepené dřevěné desky. Bedny na desce stolu umísti otvorem bedny 
dopředu. Nenatřený pruh desky stolu leží za tím.

6

10 11

9

7

PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLŮ

PŘEDVRTÁNÍ DLOUHÉHO HRANOLU NALEPENÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLU

UMÍSTĚNÍ DLOUHÉHO HRANOLU

UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ BEDEN

Obě bedny předvrtej pomocí „skládaného vrtáku“ a přišroubuj vždy 
osmi šrouby (4,5 x 25 mm).

8

UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ BEDEN

Dlouhý hranol (60 x 60 x 1492 mm) předvrtej na čtyřech místech 
pomocí „vrtáku se záhlubníkem“ (otvory k vyvrtání: 40 mm, 353 mm, 
1099 mm, 1452 mm). 

Poté nanes lepidlo na zadní stranu hranolu a namontuj na 
vyznačené místo na lepené dřevěné desce.  
Hranol (60 x 60 x 1492 mm) přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 60 mm). 

8x

Psací stůl Einstein

Nanes lepidlo na již oblepená místa dvou hranolů (60 x 60 x 600 mm) 
a ty přimontuj po stranách, v lícování s lepenou dřevěnou deskou.

5

PŘILEPENÍ HRANOLŮ

Umísti podpěru (30 x 48 x 60 mm) a vyznač otvory k vyvrtání (tři na 
bedně, jeden na zadním hranolu).

12

UMÍSTĚNÍ PODPĚR

13

PŘEDVRTÁNÍ VZPĚRY
Předvrtej vzpěru. Tři otvory k vnitřní straně bedny předvrtej pomocí 
„skládaného vrtáku“. Otvor, který prochází skrz hranol, předvrtej 
pomocí „vrtáku se záhlubníkem“.

Na předvrtání dřev 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

Na protilehlé straně již oblepeného místa předvrtej dva krátké 
hranoly (60 x 60 x 600 mm) na třech místech: vždy 40 mm od konců 
a jeden otvor uprostřed (viz obrázek).

4

PŘEDVRTÁNÍ HRANOLŮ

3

NATŘENÍ DŘEV
Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný 
design“. Poté lepenou dřevěnou desku a hranoly natři ze všech stran 
pomocí malířského válečku barvou „RAL 7016 antracitově šedá“. Po 
zaschnutí barvy krepové pásky opět stáhni.
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Napřímení zadní nohy stolu (hranoly 60 x 60 x 820 mm): k tomu 
přenes úhel předního hranolu a vyznač ho na zadní hranol.

… poté obrus a případně ještě jednou přetři okraje.

21

23

NAPŘÍMENÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU

OBROUŠENÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU
Uřízni obě zadní nohy stolu (hranoly 60 x 60 x 820 mm) na 
vyznačeném otvoru…

22

UŘÍZNUTÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU

Předvrtej bednu pomocí „skládaného vrtáku“ a  přišroubuj nohy 
stolu třemi šrouby (4,5 x 35 mm) k bedně. 

19

PŘIŠROUBOVÁNÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU
Zadní nohy stolu z hranolů (60 x 60 x 820 mm) umísti na roh 
předního a postranního hranolu tak (viz obrázek 18.1), aby se 
dotýkaly s rohem zadní bedny (viz obrázek 18.2).

18

UMÍSTĚNÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU

18.2

18.1

Psací stůl Einstein

Pokud by psací stůl ještě nestál stabilně, povol oba šrouby jedné ze 
zadních nohou, stůl opět vyrovnej a opět přišroubuj hranol.

24

VYROVNÁNÍ

… a přišroubuj třemi šrouby (4,5 x 35 mm) k bedně.

17

PŘIŠROUBOVÁNÍ PŘEDNÍCH NOHOU STOLU
Přední nohy stolu (hranoly 60 x 60 x 670 mm) umísti na boční hranol 
na bedně…

16

UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍCH NOHOU STOLU

… přišroubuj třemi šrouby (4,5 x 35 mm) k bedně. Postup opakuj 
u druhé bedny.

15

PŘIŠROUBOVÁNÍ VZPĚR

3x

Nohu stolu přišroubuj na těchto třech místech třemi šrouby  
(4,5 x 35 mm) k bedně. 

3x20

PŘIŠROUBOVÁNÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU

(připevnění 
k zadní noze 
stolu)

25
Přední nohu spoj vždy se zadní nohou pomocí lišty, aby byla zajištěna 
větší stabilita: lištu (14 x 35 x 1000 mm) nařež na dvě části. Obě 
části podrž vždy na přední a zadní noze (v lícování s přední nohou 
a k bedně) a vyznač na obě lišty vždy po jedné řezné linii (úhel podle 
zešikmení zadní nohy). Uřízni obě lišty podle příslušné značky. Poté 
lišty předvrtej a přišroubuj vždy dvěma šrouby (4,5 x 35 mm) k vnitřní 
straně nohou.

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Přišroubuj vzpěry jedním šroubem (4,5 x 35 mm) k hranolu a…

14

PŘIŠROUBOVÁNÍ VZPĚR
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Viz popis u kroku 25.

25.1

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: VRTÁNÍZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Psací stůl Einstein
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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!
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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

1

3

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“. 

1 2

NATŘENÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK NATŘENÍ BEDEN

2

4

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
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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).

8

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).

7

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).

4

6

UMÍSTĚNÍ BEDEN

1

3
2

Lepené dřevěné desky (18 x 300 x 350 mm)

Lepená dřevěná deska  
(18 x 300 x 1796 mm)

4

9

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.

3

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
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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.
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Malířský 
váleček

Dvoumístná pohovka Bonnie & Clyde

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 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

2x StyleColor Izolační základ ke křídovým barvám – 
375 ml

StyleColor křídová barva
1x barevný odstín „white“ – 750 ml
1x barevný odstín „white“ – 375 ml

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. 

VÝROBKY BUILDIFY

NÁŘADÍ BAREVNÝ DESIGN

DALŠÍ MATERIÁLY

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

Vrtací šroubovák
Vrták se 
záhlubníkem

Ruční brusný 
špalík

Pila na 
dřevo

Brusný papír

Tužka Skládací 
metr

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13. 

BEZPEČNOST
Levý a pravý boční díl (lepené dřevěné desky 18 x 400 x 854 mm) 
předvrtej podle náčrtu.

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

3

2

PŘEDVRTÁNÍ BOČNÍCH DÍLŮ

OBROUŠENÍ HRANOLŮ

Levý boční díl 
18 x 400 x 854 mm

Zadní strana opěradla
18 x 400 x 1200 mm

18 x 300 x 1200 mm

Pravý boční díl
18 x 400 x 854 mm

Hranoly 60 x 60 x 560 mm

Hranol  
60 x 60 x 1200 mm
(neviditelné)

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

1

NATŘENÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

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!

854 mm

NÁČRT BOČNÍCH DÍLŮ (LEPENÉ DŘEVĚNÉ DESKY)

400 mm

100 mm100 mm

25 mm 25 mm

50 mm
95 mm

Tyto tři otvory vyvrtej z vnitřní 
strany bočního dílu. 200 mm

Opěradlo

Návod v 15 krocích

Hranoly 60 x 60 x 700 mm

50 mm

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



70 71

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 zad-
ní stranu opěradla (lepená dřevěná deska 18 x 400 x 1200 mm)…

8 9

PŘIŠROUBOVÁNÍ HRANOLU UMÍSTĚNÍ OPĚRADLA

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.

7

UMÍSTĚNÍ HRANOLU NA ZADNÍ STRANU OPĚRADLA

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).

Hranoly přišroubuj vždy třemi šrouby (6,0 x 50 mm) k lepeným 
dřevěným deskám.

5

6

PŘIŠROUBOVÁNÍ PŘEDNÍCH HRANOLŮ

UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ ZADNÍCH HRANOLŮ

160 mm

Dvoumístná pohovka Bonnie & Clyde

V lícování s horním okrajem umísti přední hranoly (60 x 60 x 560 mm) 
na boční díly.

4

UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍCH HRANOLŮ

… 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).

10

SPOJENÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

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

Spoj šesti šrouby (6,0 x 50 mm) levý boční díl s paletou.… které lze nyní sklápět.

Hotové sešroubované opěradlo v přehledu…

14

12 13

11

PŘIŠROUBOVÁNÍ BOČNÍCH DÍLŮ

PŘEHLED OPĚRADLO PŘIŠROUBOVÁNÍ BOČNÍCH DÍLŮ

PŘEHLED OPĚRADLO

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.

15

UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROUBOVÁNÍ OPĚRADLA
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