DOBRE ZAVESENÉ
DIY nápady pre domácnosť.

DOKÁŽETE ČOKOĽVEK S OBI.

PRODUKTY,
KTORÉ POTREBUJETE
1×

DR02 Obdĺžnik, borovica 20 x 30 mm

Č. výr. 1649078

1×

Reťaz 30 m C30

Č. výr. 1322635

1×

Vrták do dreva 3 mm špirálový

Č. výr. 5419619

1×

Papier brúsnyFlint K240

Č. výr. 2200608

1×

Píla chvostovka Lux s dr. rukoväťou

Č. výr. 5404009

1×

Skoba zahnutá 3 x 40 pozinkov.

Č. výr. 3627866

1×

Skrutka závesnápozinkov. 4 x 30

Č. výr. 3628302

1×

10,8 V aku skrutkovac

Č. výr. 1028505

1×

Kvetináč standardterakota

Č. výr. 5317037

1×

Vrut zap.hlavapozink. 4,5 x 40

Č. výr. 3612595

Návod

1

NAPÍĽTE
Najskôr napíľte lišty na tieto dĺžky:
2 kusy à 33 cm
2 kusy à 29,8 cm
2 kusy à 26 cm
2 kusy à 12 cm
Tieto materiály potrebujete na každý rám, ktorý chcete vyrobiť.

2

VŔTAJTE A SKRUTKUJTE
Teraz lišty spolu zoskrutkujte. Na tento účel si
predvŕtajte každý otvor.

3

OBRÚSTE A NAMAĽUJTE
Pred maľovaním drevo prebrúste, aby farba lepšie držala.

4

ZÁVESNÉ SKRUTKY
Keď sú jednotlivé rámy suché, môžete zaskrutkovať háčiky na hornom okraji. Musia byť vzdialené aspoň 5 cm
od okraja, aby sa nedotýkali skrutiek. Aj tu možno budete musieť predvŕtať otvor. Upevnite závesné skrutky
na dolnú lištu. Nezabudnite, že posledný rám nepotrebuje na spodnom okraji žiadne závesné skrutky.

5

ZAVESTE
Teraz závesnú policu umiestnite pomocou reťaze z kruhovej ocele na zvolené miesto. Potom ešte vložte
terakotové kvetináče a zasaďte do nich rastliny podľa svojich predstáv.

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.

