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handmade

Police zo zásuviek

Staré zásuvky
môžete využiť
originálnym
spôsobom.
Spravte si z nich
police, ktoré vám
budú pripomínať
pekné chvíle.
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Materiál a pomôcky
 staré drevené zásuvky 
akumulátorový skrutkovač  ručný
skrutkovač  brúsny papier alebo brúsna
hubka  hmota na opravy (napr. Loctite
Ultra Repair)  šľahaný tmel na drobné
nerovnosti (napr. Het)  murárska
špachtľa  biela farba (napr. Ekokryl
Mat)  plochý štetec  čierna tabuľová
farba (napr. Dispam)  malý maliarsky
valček  biela lesklá farba v spreji (napr.
Dupli-Color Platinum)  kladivo 
obojstranne lepiace pásiky (napr. Pattex
Fix)  tekuté lepidlo (napr. Pritt školák)
 matný lak v spreji (napr. Prima)

3

1

Zásuvku rozoberte. Zadnú stenu vypáčte
skrutkovačom a klinčeky si odložte na
opätovné skladanie.

Ak treba, rám zásuvky prebrúste dohladka.

4

5

Zahĺbené skrutky zatmeľte hmotou na
opravy, ktorá stvrdne o niekoľko minút.

Nerovnosti na dreve zatmeľte šľahaným
tmelom. Všetky opravené časti po vytvrdnutí
zabrúste dohladka brúsnou hubkou.

Rám napenetrujte bielou farbou zriedenou
s vodou v pomere 1 : 1.

6

7

8

Po zaschnutí farby môžete rám opäť
prebrúsiť brúsnou hubkou. Stačí jemne.

Zadnú stenu – hladkú stranu sololitu –
napenetrujte tabuľovou farbou zriedenou
s vodou a potom naneste ešte asi tri vrstvy
tabuľovej farby.

Farba v spreji
Rýchloschnúca farba v spreji Dupli-Color Platinum
nielenže rýchlo schne, ale vďaka novému systému
eliminuje vznik sprejovej hmly a zároveň aj stekanie.
Farba dobre kryje, za čo vďačí veľmi vysokému
obsahu pigmentov.
K spreju sú k dispozícii aj dva druhy dýz, tak môžete
striekať tenké línie alebo široké pruhy.
Farba sa vyrába v 50 odtieňoch.
Dupli Color-Platinum, ? €, DupliMotip Dupli Slovakia
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2

Police ozdobené
farebným
baliacim
papierom
oživia stenu
nielen
v detskej izbe.

Rám potom nastriekajte bielou farbou.
Striekajte radšej menej farby a vo viacerých
vrstvách, aby farba nestekala.

handmade

variant s fotorámom:

9

Po zaschnutí môžete zadnú stenu opätovne
pribiť klinčekmi naspäť k rámu.

10

Dovnútra police vlepte rámik s fotkou. Na
tento účel výborne poslúžia obojstranne
lepiace pásiky, jeden udrží 2 kg.

variant s fotkou:

11

12

Ak chcete mať na zadnej stene police fotku,
musíte ju na sololit prilepiť ešte predtým,
než ho pribijete na rám.

Lepidlo rozotrite rovnomerne štetcom.
Odporúčam použiť lepidlo určené na
servítkovú techniku.

13

14

Fotku opatrne prilepte. Začnite na jednej
strane a pomaly ju ukladajte. Pomáhajte si
handričkou alebo servítkou.

Na záver fotku prelakujte. Najskôr si
odskúšajte na kúsku inej fotografie, ako
fotopapier reaguje s lakom.

Výbornou pomôckou
na dodržanie roviny
pri vešaní políc na
stenu je krížový
laser.
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