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Organizador de parede All-in-One
O multifacetado para
futuros Chefs

Organizador de
parede All-in-One

Ambiente arrumado e com
estilo para a sua cozinha!

1

Introdução

Aproxima-se a noite em que vai receber os amigos para jantar. Porém, não
consegue encontrar a receita de tiramisu da sua mãe, a sua lista de compras
ficou ilegível devido às manchas de café e até o manjericão já tem as folhas
murchas – adivinha-se uma tarefa que não parece ser nada fácil. Com o
organizador de parede, o caos na cozinha faz parte do passado. Composto
por um painel adequado para escrever com ganchos de suspensão, por uma
prateleira e um quadro de pinos integrado, o organizador de parede oferece
espaço para todo o tipo de utensílios e proporciona muita arrumação na sua
parede. Um verdadeiro multifacetado para futuros Chefs!
Ferramentas elétricas necessárias:
> Martelo perfurador sem fio Uneo Maxx
> Pistola de colar sem fio GluePen
Auxiliares:
> Pincel
> Cola para madeira
Lista de materiais detalhada:
Unid.

Designação

Comprimento
Largura

Espessura Material

1

Placa MDF

60 cm

90 cm

1,9 cm

1

Madeira colada, faia

60 cm

18 cm

1,9 cm

1

Placa de cortiça

60 cm

30 cm

Tinta ardósia preta
3

Ganchos com parafusos
adequados aos mesmos

2

Buchas de madeira

8 mm
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3

Parafusos para madeira

4

Buchas de parede com
parafusos adequados
(se possível, utilize
parafusos pretos para
um visual mais bonito)

1

Vaso para ervas
aromáticas

2

Preparativos

3

Fazer os furos

4

Pintar o painel de parede

5

Colocar a prateleira

55 mm

4 mm
8 mm

Solicite na loja de materiais de construção que lhe cortem a placa MDF e a
madeira colada à medida. Marque na placa MDF o local onde pretende fixar a
prateleira. Deixe espaço suficiente para cima, para que a lista de compras da
semana ainda tenha espaço no painel! Marque agora a posição dos três furos
na linha desenhada – dois deles a 5 cm da borda e um no centro. Entre os
três furos marcados faça ainda duas marcações para as buchas de madeira.
Posteriormente terá de reproduzir estas marcações na madeira colada para as
buchas. Atenção: Trabalhe com muita precisão, caso contrário, as buchas de
ligação não vão estar no sítio certo! Para que as marcações para os parafusos
para madeira também sejam visíveis na parte de trás, perfure as referidas
marcações na placa MDF com uma broca o mais fina possível (p. ex. 1 a 2
mm).
Faça agora os furos para as duas buchas de madeira na placa MDF e na
madeira colada, por exemplo, com o martelo perfurador sem fio Uneo Maxx
da Bosch. Atenção: Ligue o bloqueio de percussão! O diâmetro da broca
selecionada deve ser aprox. 1 a 2 mm mais pequeno do que o tamanho da
bucha. O importante é que não trespasse a placa e que as buchas assentem
corretamente. Dica: Marque aprox. metade do comprimento da bucha (aqui
4,0 a 4,5 mm) na broca com fita adesiva e perfure apenas até este ponto.
O manjericão, a salsa & Co. sabem melhor quando colhidos de fresco no
próprio jardim. E até este tem o seu lugar reservado no organizador de
parede. Para o efeito, serre um furo na prateleira para o vaso de ervas
aromáticas, com um complemento de serra craneana adequado.
Antes de unir a prateleira ao painel de parede, pinte o painel de parede com
tinta ardósia e deixe secar bem.
Aplique um pingo de cola nas buchas de madeira e insira-as nos furos
que fez previamente na prateleira. Aplique também cola ao longo da
aresta da prateleira e encaixe-a nos respetivos furos do painel de parede.
Posteriormente, fixe adicionalmente a prateleira ao painel de parede através
de três parafusos para madeira aplicados pela parte de trás do painel. Como
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orientação, utilize os pequenos furos que fez no passo 1. Na parte inferior do
painel de parede, enrosque bem três ganchos para fixação à parede para os
panos da loiça, o avental e o saco de compras.

6

Colar a superfície de cortiça

Cole ainda a superfície de cortiça para o quadro de pinos no painel de parede
utilizando uma pistola de colar, por exemplo a GluePen da Bosch, e fixe o
organizador de parede já concluído à parede com buchas e parafusos. E está
pronta uma cozinha altamente organizada! E tal como num bom restaurante,
os convidados irão apreciar agora não só o delicioso tiramisu, mas também o
ambiente arrumado e com estilo!

A Bosch não assume qualquer responsabilidade pela completude e correção das instruções utilizadas.
A Bosch também avisa que estas instruções são utilizadas por sua própria conta e risco. Tome todas as
medidas de segurança necessárias.

