GEOMETRICKÉ,
PRAKTICKÉ,
Z KORKU!
DIY nápady pre domácnosť.

Korok Vám uľahčí vykúzliť na stene nezvyčajné dekoratívne prvky, ktoré zároveň možno použiť aj ako praktickú nástenku.
S tvorivosťou sa tu ráta už dopredu: Veľkosť, formu a množstvo svojich korkových prvkov určujete len a len Vy.
Pomaľujte ich podľa svojho vkusu, napríklad súvislými geometrickými tvarmi, ktoré jednotlivé prvky vizuálne spoja.

DOKÁŽETE ČOKOĽVEK S OBI.

PRODUKTY,
KTORÉ POTREBUJETE
1×

Doska Korková 10 mm

Č. výr. 5076377

1×

Denas Unimat sv modra

Č. výr. 4264743

1×

Denas unitmat seda

Č. výr. 4135588

1×

Denas unimat hneda

Č. výr. 4135240

1×

Nůž řezací OBI

Č. výr. 4199212

1×

Pravítko reznéa meracie

Č. výr. 2851707

1×

Páska maliarska 8 denná

Č. výr. 5046354

1×

Sada stetcu 3 dilna

Č. výr. 3385192

1×

Vodováha OBI

Č. výr. 3858321

1×

Paska na tapety

Č. výr. 1562347

1×

Ceruzka

1×

Podložka na rezanie (napr. starý kartón, lepenka a pod.)

Návod

1

VYTVORTE SI ŠABLÓNU
Premyslite si, aké tvary chcete vystrihnúť z korkovej platne, a vytvorte si na papieri vhodnú šablónu.
Mimoriadne efektné sú geometrické tvary ako šesťuholníky alebo kosoštvorce.

2

NASTRIHAJTE KORKOVÚ PLATŇU
Vystrihnutú šablónu položte na korkovú platňu a tvar vystrihnite orezávacím nožom. Predtým si pripravte
rezaciu podložku.

3

NAMAĽUJTE
Teraz je na rade farba. Korkové prvky namaľujte podľa svojich predstáv, buď celoplošne, alebo
s malými akcentmi. Môžete napríklad krycou páskou vytvoriť geometrické vzory a zvyšok namaľovať.
Pásku odlepte, kým je farba ešte vlhká, a potom ju nechajte poriadne zaschnúť.

4

USPORIADAJTE KORKOVÉ PRVKY
Premyslite si, ako chcete korkové prvky na stene usporiadať. Pre lepší prehľad ich môžete
porozkladať na stôl alebo na podlahu. Pomocou krycej pásky a vodováhy si môžete na stene urobiť
značky, aby ste ich v tomto poradí mohli jednoduchšie pripevniť.

5

NALEPTE KORKOVÉ PRVKY
Skontrolujte, či na stene nie je prach alebo mastnota. Prilepte na zadnú stranu každého korku dva pruhy
montážnej pásky. Odstráňte ochrannú fóliu a pripevnite prvky na označené miesta na stene. Nakoniec
prvky ešte raz pevne pritlačte.

VEĽA ZÁBAVY PRI
ZOSTAVOVANÍ, ŽELÁ VÁŠ TÍM
CREATE! BY OBI.

Právne upozornenie:
Pokyny a jednotlivé kroky uvedené v týchto návodoch predstavujú iba odporúčania pre možný postup, nie sú všeobecne záväzné
a takisto sa nemusí jednať o najlepší možný postup. Napriek tomu vám odporúčame ich dodržiavať a uschovať. OBI Slovakia s.r.o.
nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky neprimeraného a neodborného postupu, ako aj prípadného zneužitia alebo
nesprávneho použitia. Zákonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté.
Dbajte na osobnú bezpečnosť a najmä na vhodné pracovné prostredie. Preveďte potrebné opatrenia a v prípade pochybností
sa obráťte na odborníka. Jednotlivé zručnosti je potrebné hodnotiť realisticky a ak si nie ste istí, je potrebné si vyžiadať odbornú
podporu. Usilujeme o čo najväčšiu presnosť vo všetkých detailoch.
OBI Slovakia s.r.o. výslovne vylučuje zodpovednosť v prípade nezodpovedajúcej a neodbornej montáže v súlade s návodom,
ako aj v prípade nesprávneho použitia materiálov a nástrojov. Tu uvedené stavebné metódy sú len odporúčaním. V závislosti
od miestnych podmienok a použitia môžu byť potrebné zmeny. Zákonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté. Počas realizácie
je potrebné dbať na dodržiavanie osobnej bezpečnosti a v prípade potreby nosiť vhodné ochranné prostriedky. Elektroinštalačné
práce môže vykonávať len kvalifikovaní elektrikári v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Je nutné
realistické vyhodnotenie zručností, a ak si nie ste istí, je potrebné povolať skúseného implementačného pomocníka. Práca nerobte,
ak nie ste oboznámení s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

DOKÁŽETE ČOKOĽVEK S OBI.

