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Domček

nielen na hranie
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Prázdny
nevyužitý priestor
v detskej izbe
môže poslúžiť
na vytvorenie
praktického
domčeka, ktorý
sa ihneď stane
centrom detského
sveta. Ak deti
odrastú, môžete
doň pridať ďalšie
police a zmeniť
ho na štýlovú
knižnicu.

originál
Materiál a náradie
pórobetónové tvárnice (asi 10 ks)
sadrokartón, lišta UD (1 ks), lišta CD (1 ks),
skrutky
lepiaca malta, murárska sieťka
maliarska stierka, omietka
biela a čierna interiérová farba, maliarsky
valček, štetec
magnetická farba (napríklad Marabu Magnet)

čierna tabuľová farba (napríklad Dispam), malý
maliarsky valček
transparentný lak na detský nábytok (napríklad
Pam Lak)
široký plochý štetec
drevené dosky na vnútro domčeka
OSB doska na zadnú stenu
montážne lepidlo (napríklad Pattex One For All)

biely akrylátový tmel (napríklad Ceresit Akryl
CS11)
kolíky na police
akumulátorový skrutkovač, vrták do dreva
na pečiatku: väčšia guma na gumovanie,
zalamovací nožík, sekundové lepidlo, korková
zátka
čierna washi páska

Ako na to
1 Z pórobetónových tvárnic vymurujte lavičku
a prednú stenu. Na steny priložte murársku
sieťku a následne na ňu naneste hladkú vrstvu
lepiacej malty. Po jej uschnutí naneste omietku.
1

2 Zo sadrokartónu postavte striešku, vyhlaďte

2

ju stierkou a po uschnutí ju spolu s bočnými
stenami vymaľujte bielou farbou.

3 Na prednú stenu domčeka naneste malým
maliarskym valčekom magnetickú farbu. Aby
magnetky dobre držali, aplikujte štyri až päť
vrstiev.

4 Na uschnutú magnetickú farbu naneste dve
vrstvy čiernej tabuľovej farby.
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5 Priamočiarou pílou napíľte drevené dosky
a obložte nimi vnútro domčeka. Hrany na
doskách pred obložením prebrúste, zaoblite
a nalakujte lakom vhodným na detský nábytok.

3
4

Čím lepiť?
Pattex ONE FOR ALL od firmy Henkel je univerzálne montážne lepidlo
s okamžitou vysokou priľnavosťou (až 350 kg/m2). Môžete ním lepiť nasiakavé
aj nenasiakavé materiály, napríklad kameň, drevo, sklo a tehly. Lepidlo je
vodoodolné aj mrazuvzdorné, takže je vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri.
Cena 6 €
5
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originál
6 Dosky prilepte montážnym lepidlom
a zaťažte. Na zadnú stenu domčeka prilepte
OSB dosku.
7 Bočné steny prilepte naraz. Aby nespadli,

9 Tmel vyhlaďte mokrým prstom.
10 Do bočných stien vyvŕtajte diery a vložte do
nich kolíky na police. Do okrajov políc vyvŕtajte
diery, aby do nich kolíky pekne zapadli.

zaistite ich v strede policou.

8 Všetky medzery vyplňte bielym akrylátovým

tmelom. Ich okolie predtým oblepte papierovou
lepiacou páskou.

11 Z gumy na gumovanie si vyrežte hviezdičku.
Natrite ju sivou farbou a otlačte ju na stenu nad
domčekom. Strechu a komín domčeka, ako aj
oblak nad ním vytvorte čiernou washi páskou,
mesiac namaľujte ručne.
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Ak to možnosti
daného priestoru
umožňujú, „potiahnite“
domček opticky aj
za roh. Postačí vám
na to čierna washi
páska, z ktorej na
stene vytvoríte tvar
domčeka.

3

Janka radí
Ak bude spodná doska vnútri
domčeka aspoň o 20 cm širšia než
jeho okraj, dieťaťu naozaj dobre
poslúži ako písací stolík.
Dovnútra môžete pridať
aj osvetlenie.
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