Robert Bosch GmbH

Kuchenna półka z deski snowboardowej
Sportowa atmosfera w
kuchni

Odlotowa
półka z deski
snowboardowej

Na tej półce możesz
umieścić zarówno szklanki
i kubki, jak i solniczkę z
pieprzniczką.
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Wstęp

Zbliża się koniec sezonu zimowego. Jeśli lubisz białe szaleństwo i chcesz
zatrzymać jego atmosferę na dłużej, stwórz oryginalną półkę kuchenną z
nieużywanej już deski snowboardowej.
Aby ze starej deski skonstruować sportowy gadżet kuchenny, który
będzie przyciągał wzrok nie trzeba zbyt wiele: lina, karabińczyk i odrobina
manualnych zdolności.
Potrzebne elektronarzędzia:
> akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem
Akcesoria pomocnicze:
> wiertło do metalu o średnicy 10 mm
> ołówek
Szczegółowa lista materiałów:
Szt.

Oznaczenie

1

nieużywana deska
snowboardowa

Długość

Szerokość Grubość

pleciona lina,
3,5 m
sprzedawana na metry w
wybranym kolorze
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2

haki-karabinki

2

uchwyty oczkowe

2

pierścienie sprężynujące

1

pierścień metalowy

80 mm

Szlifowanie deski snowboardowej

9 mm

8 mm
10 mm
30 mm

Materiał

Robert Bosch GmbH

Wyczyść deskę i wyszlifuj ją przy pomocy szlifierki uniwersalnej Bosch PSM
Primo. Następnie zaznacz ołówkiem na desce 4 punkty, w których znajdą
się otwory na supły podtrzymujące deskę. Przenieś te odległości również na
ścianę.
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Mocowanie liny

4

Mocowanie karabinków

5

Zawieszanie półki

Za pomocą wiertarko-wkrętarki z udarem Bosch PSB 18 LI-2 wywierć otwory
w zaznaczonych na desce punktach. Uwaga: Jeśli Twoja deska ma metalową
powłokę, nie zapomnij użyć specjalnego wiertła do metalu! Następnie wyznacz
wysokość, na jakiej chcesz powiesić swoją półkę, po czym przytnij na wybraną
długość dwa kawałki liny. Końce każdego kawałka przeciągnij przez dwa
otwory w desce (przy jej bocznych krawędziach) i zawiąż je na supły, by równo
i stabilnie podtrzymywały całą konstrukcję.
Za pomocą wiertarko-wkrętarki z udarem Bosch PSB 18 LI-2 oraz wiertła do
betonu wywierć otwory w ścianie, w które włożysz kołki rozporowe. Następnie
zamocuj wkręty oczkowe oraz pierścienie i przypnij do nich karabinki.
Przypnij liny z zamocowaną do nich deską do ściany. Gotowe! Teraz nie
pozostaje Ci nic innego jak postawić na swojej nowej półce przyprawy lub
ulubione książki kucharskie.

Bosch nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość zamieszczonych instrukcji. Bosch
informuje ponadto, że użytkownicy stosują się do niniejszych instrukcji wyłącznie na własne ryzyko.
Proszę podjąć wszelkie konieczne środki dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa w trakcie pracy.

