Robert Bosch GmbH

Етажерка от сноуборд
Спортна атмосфера за
кухнята

Страхотна
етажерка от
сноуборд

Върху модерната
етажерка от сноуборд за
кухнята могат отсега да
се поставят с вкус чаши,
солница и др.
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Увод

Зимата е отминала и Вашият сноуборд е изпълнил своето
предназначение? Още дълго време няма основание да го изхвърляте!
Помогнете на Вашата стара дъска да получи нов блясък като модерна
етажерка за кухнята.
Не Ви е необходимо много повече от въже, карабинери и малко
занаятчийски умения, за да направите от Вашия сноуборд спортен акцент
за кухнята.
Необходими електроинструменти:
> Акумулаторен ударно-пробивен винтоверт
Помощни средства:
> Свредло за метал 10 mm
> Молив
Подробен списък на материалите:
Бр.

Обозначение

1

Стар сноуборд

Дължина Широчина Дебелина Материал

Сплетено въже,
червено/бяло, продава
се на метър

3,5 m

2

Карабинер

80 mm

2

Конзолни скоби

2

Пружинни халки

1

Метален пръстен

9 mm

8 mm
10 mm
30 mm
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Заглаждане на сноуборда
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Закрепване на въжето
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Поставяне на карабинерите
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Закачване на етажерката

Най-напред загладете ръбовете на почистения сноуборд. Това става
например с мултишлайф почти без усилие. Върху задната страна на
дъската отбележете 4 отвора за окачване. Пренесете тези разстояния и
върху стената.
Пробийте с ударен винтоверт отвори в дъската. Внимание: При сноуборд
с метална сърцевина използвайте свредло за метал! След това
определете желаната височина на етажерката и закрепете въжето с по
един възел към сноуборда.
За отворите в стената поставете на ударния винтоверт свредло за камък,
пробийте отворите и поставете дюбели. След това закрепете пружинната
халка, както и конзолната скоба и закачете карабинерите.
Накрая прекарайте въжетата през карабинерите и бързата етажерка вече
е готова!

Bosch не поема гаранция за пълнотата и верността на поместените ръководства. Bosch обръща
внимание на това, че използването на такива ръководства става на собствен риск. Моля вземете
всички предпазни мерки за Вашата безопасност.

