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Tool-garderoob
Tool-garderoob

„Tumm teener“
esikus

Trendikas retrostiilis
pilgupüüdja, mis mitte
ainult meeste südameid
kiiremini tuksuma ei pane.
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Sissejuhatus

Korteris valitseb nüüd moto: šikk kaose asemel. Paarist vanast
vanakraamiturult ostetud toolist saab mõne sammuga praktilise garderoobi
hilpude ja kodinate jaoks. Trendikas retrostiilis pilgupüüdja, mis mitte ainult
meeste südameid kiiremini tuksuma ei pane.
Vajalikud elektritööriistad:
> Akuketassaag PKS 18 LI
> Lihvimisrull PRR 250 ES
Muud tarvikud:
Üksikasjalik materjaliloend:
tk

Tähistus

2

vana tooli

1

saetud puitlatt (pikkus
vastavalt istepinna
laiusele)

4

puidukruvi tooli kohta

2

tüüblit tooli kohta ja
sobivad kruvid seinale
kinnitamiseks
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Lõikeserva märgistamine

3

Tooli mõõtusaagimine

Pikkus

50 mm

Laius

Paksus

4,8 cm

2,4 cm

Materjal

4,0 mm
8 mm

Kuidas toolist saab teener: Märkige vana tooli istepinnale soovitud lõikeserv.
See käib lihtsalt – asetage latt istepinnale otse ja märkige soovikohane joon.
Jälgige sealjuures tingimata, et joon oleks võimalikult otse.
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On aeg ettemärgitud joone töötlemiseks: Boschi akuketassaega PKS 18
LI saate täpse lõike. Seadke selleks soovitud lõikesügavus, asetage saag
välisservale ja saagige seejärel istepind läbi. Kui istepinna kõrgus on suurem
akuketassae maksimaalsest lõikesügavusest, tuleb istepind ümberringi
kolmest küljest läbi saagida.
Seejärel saagige puitlatt, mida hiljem tuleb kasutada seinakinnituseks, tooli
laiusele vastavasse mõõtu.
Tähelepanu! Tugevdatud servakantide (nii nagu selles näites) korral tuleb latt
saagida nii, et seda saab asetada servade vahele.
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Tooli lihvimine
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Tool-garderoobi kohaleasetamine

Nüüd saab tool oma viimase lihvi. Töödelge selleks saetud serva ja tooli pinda
lihvijaga seni, kuni see on sile ja ühtlane. Boschi lihvimisrulliga PRR 250 ES
õnnestub see tänu mitmesugustele otsakutele vaevatult ka ehiselementide või
treitud jalgadega toolide korral.
Nüüd saate puitlati tüübleid ja kruvisid kasutades seinale fikseerida. Asetage
seejärel tool latile. Olenevalt tooli kujust kruvige nüüd istepinna külgservad,
vasakult ja paremalt poolt latile, külgservade puudumisel kinnitage istepind
otse ülalt puitlatile.
„Tumm teener“, kes ei avalda daamide maailmale mõju mitte ainult
korraarmastusega, vaid ka stiilifaktoriga, on valmis!

Bosch ei vastuta salvestatud juhendite täielikkuse ja õigsuse eest. Lisaks juhib Bosch tähelepanu
asjaolule, et nende juhendite kasutamine toimub isiklikul vastutusel. Täitke kõik vajalikud tingimused enda
turvalisuse tagamiseks.

