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Ράφι από snowboard
Σπορ ατμόσφαιρα για την
κουζίνα

Απίθανο ράφι από
snowboard
Στο μοντέρνο ράφι
απόsnowboard για την
κουζίνα μπορούν να
τοποθετηθούν τώρα
ποτήρια, αλατιέρες και
παρόμοια αντικείμενα.
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Εισαγωγή

Ο χειμώνας πέρασε και το snowboard σας έχει εκπληρώσει τις υπηρεσίες του;
Δεν υπάρχει λόγος για να το αποσύρετε! Δώστε στο παλιο σας snowboard νέα
αίγλη ως μοντέρνο ράφι κουζίνας.
Δε χρειάζεστε πολύ περισσότερο από ένα σχοινί, αυτόματους κρίκους και λίγη
δεξιοτεχνία, για να κατασκευάσετε από το snowboard σας ένα εντυπωσιακό
σπορ ράφι για την κουζίνα.
Απαιτούμενα ηλεκτρικά εργαλεία:
> Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας
Βοηθητικά μέσα:
> Τρυπάνι μετάλλου 10 mm
> Μολύβι
Λεπτομερής κατάλογος υλικών:
Τεμ.

Ονομασία

1

παλιό snowboard

Μήκος

Πλάτος

Σχοινί πλεγμένο, κόκκινο/ 3,5 m
λευκό, με το μέτρο

2

2

αυτόματοι κρίκοι

2

δέστρες

2

ελατηριωτοί κρίκοι

1

μεταλλικός δακτύλιος

Λείανση του snowboard

80 mm

Πάχος
9 mm

8 mm
10 mm
30 mm

Υλικό
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Λειάνετε πρώτα τις ακμές του καθαρού snowboard. Το πετυχαίνετε εντελώς
ξεκούραστα για παράδειγμα με έναν πολυλειαντήρα. Στην πίσω πλευρά του
snowboard μαρκάρετε τέσσερις τρύπες για την ανάρτηση. Μεταφέρετε αυτές
τις αποστάσεις επίσης και στον τοίχο.
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Στερέωση του σχοινιού
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Τοποθέτηση των αυτόματων κρίκων
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Ανάρτηση του ραφιού

Τρυπήστε με ένα κρουστικά δραπανοκατσάβιδα τις τρύπες στο snowboard.
Προσοχή: Σε ένα snowboard με μεταλλικό πυρήνα χρησιμοποιήστε ένα
τρυπάνι μετάλλου! Καθορίστε μετά το επιθυμητό ύψος του ραφιού και
στερεώστε το σχοινί με έναν κόμβο στο snowboard.
Για τις τρύπες στον τοίχο τοποθετήστε στο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
ένα τρυπάνι πέτρας, ανοίξτε τις τρύπες και βάλτε μέσα τα βύσματα. Μετά
στερεώστε τους ελατηριωτούς κρίκους καθώς και τις δέστρες και περάστε μέσα
τους αυτόματους κρίκους.
Στο τέλος περάστε τα σχοινιά μέσα από τους αυτόματους κρίκους και ήδη το
μοντέρνο ράφι είναι έτοιμο!
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