
ODKLÁPĚCÍ REGÁL NA BYLINKY
Krásně voní a hezky vypadá. Díky pantům můžete otáčet poličkami s bylinkami do stra-
ny a bez omezení zároveň tak otevírat okna. Poličky natřete jedním ze světlých odstínů 

Osmo Dekoračního vosku, díky tomu budou vypadat lehčí a vzdušnější.

Nářadí:

 > pila
 > aku šroubovák/vrtačka
 > vrták do dřeva 4,5 mm
 >  brusná houbička a brusný papír
 >  svěrák
 > plochý kartáč
 > Osmo ruční držadlo na pad a Nanášecí rouno na olejové barvy
 > Nanášecí vana na barvu s vyměnitelnou vložkou
 > vrták do zdiva

Materiál:

 > 1 dřevěná spárovka 18 × 410 × 800 mm 
 > 4 květináče 35x200 mm
 > 20 vrutů do dřeva 4 × 45 mm
 > 12 vrutů do dřeva 3,5 × 15 mm
 > 16 hmoždinek a šroubů do zdiva
 > Osmo Dekorační vosk např. bílý č.3111 a šedý granit č.3118

Z toho vyrobíte:

 > 2 policová dna 18 × 410 × 180 mm
 > 4 bočnice 18 × 110 × 180 mm
 > 4 na lišty 18 × 20 × 410 mm

KROK 1. PŘIPRAVTE DŘEVO
Nařezejte si policová dna a bočnice. Na bočnicích 
v místě, kde se spojí později bočnice s policovým 
dnem si označte a předvrtejte otvory pro šrouby 
tak, aby vycházeli přesně doprostřed tloušťky dna. 
Všechny dřevěné díly přebruste a srazte hrany.

KROK 2. PŘIPRAVIT BARVU NA NANÁŠENÍ
Vámi vybraný odstín Dekoračního vosku v 
plechovce nejdříve dobře rozmíchejte tak, 
aby se spojily veškeré součásti nátěru – oleje, 
vosky a pigmenty a poté přelejte část obsahu do 
připravené Nanášecí vany na barvu.

KROK 3. NATŘETE POLICOVÁ DNA I BOČNICE
Pomocí ručního držadla na pad a pomocí Nanášecího rouna na olejové nátěry docílíte obzvláště rovnoměrného 
barevného nátěru, přičemž budete aplikovat přesně správnou gramáž barvy na dřevěný povrch. Jednoduše 
si namočte rouno do barvy a na odkapací mřížce ve vaně vymačkejte přebytky zpět do vany. Teprve potom 
aplikujte barvu po směru vláken dřeva po celé délce dřevěného dílce, mírným tlakem vtlačujte pigmenty do 
hloubky dřevěných pórů tak, aby jste zachovali rozeznatelnou strukturu dřeva včetně jeho fl ádrování.

KROK 4. NATŘETE LIŠTY
Lišty natřete pomocí plochého štětce v kontrastním 
odstínu oproti odstínu na již natřených dřevěných 
dílcích. Všechny nátěry nyní nechte asi 12 hodin 
schnout za dobrého větrání.

KROK 5. PROŠROUBUJTE BOČNICE S 
POLICOVÝM DNEM
Bočnice si stáhněte svěrákem k policovému dnu, 
zafi xujte pomocí šroubů do dřeva ( 4 x 45 mm ) a 
spojte tak díly dohromady.

KROK 6. NAMONTUJTE LIŠTY
Lišty umístěte v podélném směru mezi bočnice asi 
50 mm nad policové dno.

KROK 7. LIŠTY PŘIŠROUBUJTE
Předvrtejte si lišty a následně je přišroubujte 
pomocí šroubů do dřeva (4 x 45 mm).

KROK 8. MONTÁŽ
Panty nejdříve připevněte k desce, pro uchycení horního pantu použijte vruty do dřeva 3,5 × 15 mm, spodní pant 
v místě policového dna zafi xujte vruty  4 × 45 mm. Dlouhé šrouby nechte proniknout do policového dna, budou 
poskytovat dodatečnou pevnost spojení. Následně přimontujte polici pomocí hmoždinek a šroubů do stěny.

TAKTO SE TO DĚLÁ


