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Dřevěná podesta
Dobrý základ

Dřevěná podesta

Podesta nechá prostě
vyniknout spoustě věcí.
Postavit ji je snadné.
Řekneme vám, jak na to.

1

Úvod

S naší dřevěnou podestou si můžete hrát: Možná vznikne výborné pódium
pro Vaše pokojové květiny. Nebo s ní oživíte Vaši terasu. Nebo zvýšíte část
Vašeho pokoje. Nechte rozběhnout své myšlenky!
Konstrukce podesty je tvořena třemi nosníky, které drží rám a krycí prkna.
Rám přečnívá nahoru tak, aby lícoval s krycími deskami přišroubovanými
k nosníkům. Chcete-li podestu rozšířit, dbejte na to, že každých 50 až 60 cm
musí být umístěn nosník jako podpěra krycích prken.
Následující návod k obsluze je určen pro smrkové klížené desky o tloušťce
27 mm. Pokud byste chtěli použít jiné materiály nebo tloušťky, musíte
odpovídajícím způsobem přizpůsobit kusovník.
Dbejte na to, že smrkové dřevo – i lakované nebo lazurované – je méně
odolné proti povětrnostním vlivům než jiné druhy dřeva. Pokud chcete jít na
jistotu, sáhněte raději po teakovém nebo robiniovém dřevu.
Nechte si požadované díly uříznout v hobbymarketu nebo u svého truhláře.
Potřebné elektrické nářadí:
> Excentrické brusky
> Akumulátorové vrtací šroubováky
> Akumulátorové šroubováky
> Systém pro jemný nástřik
Pomůcky:
> Sada vrtáků do dřeva
> Záhlubník
> Skládací metr, měkká tužka, guma, ořezávátko
> Brusný papír, zrnitost 120
> Hadr
Podrobný seznam materiálu:
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Název

Délka

Šířka

Tloušťka

Materiál

3

Prkna na podlahu

1.000
mm

135 mm

27 mm

Smrková
laťovka

3

Hranoly

1.000
mm

58 mm

38 mm

Smrkový
hranol

2

Prkna na rám, dlouhá

1.000
mm

85 mm

27 mm

Smrková
laťovka

2

Prkna na rám, krátká

1.054
mm

85 mm

27 mm

Smrková
laťovka

7

Krycí prkna

986 mm

135 mm

27 mm

Smrková
laťovka

cca 45

Zápustné šrouby, 4 x 60
mm

2

Montáž nosníku

3

Montáž rámu a nosníku

4

Montáž krycích prken

5

Broušení dřevěného povrchu

Začněte přišroubováním třech nosníků. Ty jsou tvořeny dřevěným hranolem
s podlahovou deskou. Přitom jsou oba dřevěné hranoly zvnějšku vyrovnány
na výšku, poloha prostředního hranolu je uprostřed na podlahových deskách.
Zespodu skrz podlahové desky přimontujte dřevěné hranoly akumulátorovým
šroubovákem a šrouby 4 x 60 mm.
Položte rámové desky pohledovými hranami dolů tak, jak je chcete
sešroubovat k sobě. Krátké leží mezi dlouhými. Přišroubujte je
akumulátorovým šroubovákem a šrouby 4 x 60 mm k rámu. Dodržujte přitom
pokyny v našem tipu k sešroubování dvou dřevěných dílů v předchozím
odstavci.
Upevněte nosníky k rámu rovnoběžně s dlouhými deskami rámu a zespodu
zároveň s krátkými dřevěnými hranoly, jak je zobrazeno na našem výkresu.
Podlahové desky směřují nahoru. Pak umístěte nosník s uprostřed
přišroubovaným dřevěným hranolem do středu a nosníky s vlevo a vpravo
přišroubovanými dřevěnými hranoly vlevo a vpravo.
Nyní přišroubujte nosníky šrouby 4 x 60 mm pomocí akumulátorového
šroubováku. Dodržujte přitom pokyny našeho tipu k sešroubování dvou
dřevěných dílů.
V dalším kroku předvrtejte krycí prkna. Umístěte dva otvory uprostřed přes
dřevěné hranoly (viz výkres) a zapusťte je. Nastavte polohu krycích prken
v rámu distančními špalíky s tloušťkou 7 mm na nosnících a přimontujte je
akumulátorovým šroubovákem a šrouby 4 x 60 mm.
Abyste dostali co nejlepší povrch, měli byste mu věnovat péči před sestavením
nábytku.
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Nejdříve srazte všechny hrany brusným papírem 120 pod úhlem 45°, aby
vzniklo malé sražení. Viditelné plochy zbruste bruskou ve směru letokruhů
nejdříve brusným papírem hrubším (120, 180), pak jemnějším (až 240).
Poté se plochy pomocí houby navlhčí vodou, tedy se otřou za vlhka. Během
sušení se vytvoří jednotlivá vlákna dřeva, která potom pomalu odstraníte
brusným papírem 180. Pak je dřevo připraveno k ošetření povrchu. Malý tip:
Dbejte na to, aby brusný papír nebyl příliš tupý, aby se vlákna dřeva odřízla
a nejen stlačila.

6

Lazurování povrchu

7

Hotovo!

Nejdříve si pečlivě přečtěte pokyny výrobce ke zpracování a bezpečnosti.
Pracujte v dobře větraném prostoru a nekuřte, nejezte a nepijte.
Nanášejte lazuru systémem pro jemný nástřik a přebytečnou lazuru otírejte
hadrem. Dodržujte dobu schnutí uváděnou výrobcem.

Společnost Bosch neodpovídá za úplnost a správnost uložených návodů. Společnost Bosch dále
upozorňuje na to, že použití těchto návodů je na vlastní riziko. Proveďte prosím pro svou bezpečnost
veškerá potřebná preventivní opatření.

