DETSKÁ IZBA
urob si sám
náročnosť: 
čas: 2 dni
náklady: do 29 €
ľudia: u
obdobie: celoročne

Stolík s domčekom na hranie a kreslenie v jednom. Ideálny do malého bytu.

PÍSACÍ A HRACÍ STOLÍK

Svojmu dieťaťu určite urobíte RADOSŤ takýmto pohodlným stolíkom, na ktorý môže KRESLIŤ
kriedami. Je vhodný aj pre dve deti. VEĽKOSŤ a FAREBNÚ kombináciu môžete prispôsobiť veku
a povahe svojho dieťaťa. Za DOBRÚ cenu.

1.PÍLENIE

3. SPÁJANIE

2. SKRUTKOVANIE

Podľa makety vypílime diely z dosky MDF.
Na dve dosky, ktoré budú slúžiť na kresHrany pri „hrebeni“ stola odpílime šikmým lenie, odzadu priskrutkujeme 3 cm široký
rezom. Nasucho skontrolujeme, či všetky
pás na odkladanie ceruziek.
časti dobre sadnú.
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Na boky stolíka si narysujeme potrebné pomocné čiary a s ich pomocou ich zoskrutkujeme s kresliacou časťou. Použijeme
dlhšie skrutky, ktoré zahĺbime do povrchu.
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Stolík – domček
4. VYPĹŇANIE

5. TMELENIE

kontrolný
zoznam
MATERIÁL
 doska MDF

11 €

hrúbka 16 mm, 230 × 80 cm

 skrutky

0,30 €
12 ks s dĺžkou 45 mm a 8 ks s dĺžkou 20 mm

 hmota na opravy
Ak v „hrebeni“ stola zostala medzera, vypl- Zahĺbené skrutky zatmelíme šľahaným
tmelom. Tmelom vyplníme aj všetky škáry,
níme ju univerzálnou hmotou na opravy.
Hmota stvrdne za 24 h a potom sa dá výbor- aby stôl pôsobil jednoliato.
ne brúsiť.

6. BRÚSENIE

7. HRANY

3,80 €
univerzálna, napr. Pattex Repair Express

 tmel

1,62 €
napr. Šľahaný ľahčený tmel Het, 250 ml

 biela farba

5,60 €
na detský nábytok, napr. Slovakryl Profi
Mat

 čierna farba

6,30 €

tabuľová, napr. Dispam

NÁRADIE
 striekacia pištoľ
alebo maliarsky valček





Keď tmel uschne a stvrdne (trvá to pár
hodín), vybrúsime ho brúsnou hubkou
dohladka.

Všetky ostré bočné hrany prebrúsime brúsnym papierom alebo rýchlejšie brúskou.

8. STRIEKANIE

9. NÁSTREK TABULE

Najprv dosky nastriekame zriedenou
bielou farbou. Dosky jemne prebrúsime
a striekame viac tenkých vrstiev požadovanej farby (s valčekom stačia 1 až 2 vrstvy).

Ako podklad použijeme zriedenú tabuľovú
farbu, potom povrch prebrúsime a namaľujeme neriedenou farbou vo viacerých
vrstvách.

39,9 cm

Dispam vyniká svojou rovnomernou roztierateľnosťou, hlbokým matom, jemnou
štruktúrou a vynikajúcou krycou schopnosťou. Vodouriediteľnou farbou môžete
natrieť drevo, sololit, lepenku vnútri aj
vonku. Po vhodnej príprave podkladu
sa môže použiť aj na nátery omietky či
betónu na kreatívne účely. Rýchlo schne,
je dlhodobo farebne stála a odolná proti
oderu. Chráni povrch pred vlhkosťou,
vodou a nečistotami. Dostať ju v zelenej
a čiernej farbe a baleniach 0,8, 4 a 7 kg.
CENA od 6,60 €/0,8 kg, PAM

66,4 cm
2 ks
66,4 cm

70 cm

môže sa zísť
TABUĽOVÁ FARBA DISPAM

 Rozmery dielcov stolíka

3 cm

2 ks

50 cm

80 cm

2 ks

akumulátorový skrutkovač
murárska špachtľa
priamočiara píla
brúsna hubka, brúska

NÁŠ TIP

Na nohy stola prilepte
mäkké podložky proti
poškriabaniu podlahy.
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