ROZETY:
PÔVABNÉ SKRÁŠLENIE
VAŠICH DVERÍ
DIY nápady pre domácnosť.

DOKÁŽETE ČOKOĽVEK S OBI.

PRODUKTY,
KTORÉ POTREBUJETE
1×

DR14 Soklová lišta, borovica 5 x 23 mm

Č. výr. 1649292

1×

Páska Precisionsensitive

Č. výr. 4754180

1×

Špongia brúsna

Č. výr. 1484666

1×

OBI unibarva friska modra

Č. výr. 4442265

1×

Pištoľ vytlačov.

Č. výr. 1779305

1×

Tmel akrylovýbiely

Č. výr. 4423885

1×

Lišta K 15

Č. výr. 2257327

1×

Rozeta Decorate RO 02

Č. výr. 5076401

1×

Pattex Super fix

Č. výr. 1592153

1×

Pokosová píla 600 mm

Č. výr. 5335484

1×

Rozeta Decorate RO 03

Č. výr. 5076435

1×

Kovanie dvier PZLaura-R mos./lesk

Č. výr. 1906718

1×

OBI unibarva ciste bila

Č. výr. 4442356

1×

Sada na lakovani 10 ks

Č. výr. 1198571

1×

Set na lakovani

Č. výr. 2479988

1×

Sokl.lišt. EGGER 60 mm L201

Č. výr. 1686302

1×

Ceruzka

1×

Pravítko s uhlomerom

1×

Pravítko

Návod

1

PLÁNUJTE A NAČRTNITE
Najskôr si premyslite, kde na dvere chcete rozety umiestniť. Pomôže Vám pri tom predbežný náčrt. Chceli
by ste pridať aj vhodné lišty? Tak si ich tiež nakreslite. Hodí sa Vám do plánu aj nová kľučka? Vďaka tomu
bude vaša obnova ešte pútavejšia a celistvejšia. Preneste svoj náčrt ceruzkou na dvere, aby ste mali
značky na umiestnenie prvkov.

2

NASTRIHAJTE A NALEPTE PRVKY
Keď chcete upevniť lišty, najskôr si ich na koncoch napíľte šikmým rezom pod uhlom 45° a rezné plochy
hladko obrúste. Potom prvky umiestnite podľa načrtnutých značiek. Vytlačte na zadnú stranu prvkov
trochu lepidla na lišty a opatrne ich pritlačte. Žiadny zhon: Kým lepidlo nezaschne, môžete prvky ešte
premiestňovať, až kým budete spokojní.

3

UZATVORTE ŠKÁRY
Teraz uzatvorte škáry a štrbiny na všetkých pripevnených prvkoch, aby bol vzhľad neskôr čistý.
Na tento účel ich opatrne zastriekajte akrylom a prejdite po nich prstom alebo tmelovým nožom.
Tip: Ako separačný prostriedok výborne funguje saponátový roztok.

4

OBRÚSTE A NATRITE
Všetky prvky sú tam, kde majú byť? Skvelé! Tak si vezmite farbu: Natrite všetko tón v tóne
požadovanou farbou alebo zvýraznite jednotlivé prvky druhou farbou. Nezabudnite všetky diely,
ktoré chcete natrieť, trochu prebrúsiť, aby farba lepšie priľnula. Pred natieraním odstráňte
brúsny prach a iné nečistoty a plochy, ktoré sa nebudú maľovať, zalepte krycou páskou. Ešte raz
premiešajte farbu a ide sa na to: Plochy maľujte valčekom a lišty s profilmi štetcom. V závislosti
od farby a materiálu môže byť na prekrytie potrebný druhý náter. Hotovo? Paráda! Odlepte
pásku, kým farba ešte nie je úplne suchá, a tešte sa zo svojich nových štýlových dverí, ktoré
sú nepochybne jedinečné!

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.

