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Stenski organizator „vse v enem“
Vsestranski pripomoček
za prihodnje kuharske
zvezdnike

Stenski organizator
„vse v enem“
Pospravljen in stilski
ambient za vašo kuhinjo!

1

Uvod

Čaka vas kuharski večer s prijatelji. Toda mamin recept za tiramisu se je
nekje izgubil, nakupovalni seznam je popolnoma neberljiv zaradi madežev
kave in listi bazilike so sumljivo povešeni: nad sladkim življenjem visijo črni
oblaki. Kaos v kuhinji lahko po zaslugi stenskega organizatorja postane stvar
preteklosti. Tabla za pisanje s kljukicami za obešanje, odlagalna površina in
stena za pripenjanje listkov vam ponujajo prostor za vsakovrstne potrebščine
in prinašajo red - kar na vaši steni. Pravi vsestranski pripomoček za prihodnje
kuharske zvezdnike!
Potrebno električno orodje:
> Akumulatorsko vrtalno kladivo Uneo Maxx
> Akumulatorska lepilna pištola GluePen
Pripomočki:
> Čopič
> Lepilo za les
Podroben seznam materiala:
Kosov

Opis

Dolžina

Širina

Debelina Material

1

Lesonitna plošča

60 cm

90 cm

1,9 cm

1

Lepljen bukov les

60 cm

18 cm

1,9 cm

1

Plošča iz plute

60 cm

30 cm

Črn lak za table
3

Kljukice z ustreznimi
vijaki

2

Leseni mozniki

3

Lesni vijaki

8 mm
55 mm

4 mm
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4

Zidni vložki z ustreznimi
vijaki (če je le mogoče,
uporabite črne vijake za
lepši videz)

1

Lonec za zelišča

2

Priprava

3

Izvrtajte luknje

4

Prebarvajte stensko ploščo

5

Namestite odlagalno polico

6

Prilepite pluto

8 mm

Lesonitno ploščo in lepljen les naj vam odrežejo na ustrezno velikost v trgovini
z materialom. Na lesonitni plošči označite, kje želite pritrditi odlagalno polico.
Da bo na tabli ostalo dovolj prostora za tedenski nakupovalni seznam, si
pustite zgoraj dovolj prostora! Na narisani črti nato označite tri luknje – dve
na oddaljenosti 5 cm od roba in eno na sredini. Na sredini med označenimi
luknjami naredite še dve oznaki za lesena moznika. Oznaki za moznika nato
prenesite na lepljen les. Pozor: Delajte natančno, sicer se moznika ne bosta
prilegala! Da bodo oznake za lesne vijake pozneje vidne tudi na zadnji strani,
prevrtajte lesonitno ploščo s čim tanjšim svedrom (npr. 1-2 mm).
Zdaj v lesonitno ploščo in v lepljen les izvrtajte luknje za oba lesena moznika,
na primer z Boschevim akumulatorskim vrtalnim kladivom Uneo Maxx.
Pozor:Izklopite udarce! Premer svedra naj bo za približno 1-2 mm manjši od
premera moznika. Pomembno je, da plošče ne prevrtate in se bo moznik dobro
usedel. Nasvet: Na svedru z lepilnim trakom označite približno polovico dolžine
moznika (tukaj 4,0-4,5 mm) in vrtajte do te oznake.
Bazilika, peteršilj in druge začimbe dajo najboljši okus, če jih naberete sveže
v lastnem zeliščnem vrtu. Na stenskem organizatorju je prostor tudi zanj. S
primernim nastavkom krožne žage izvrtajte luknjo za zeliščni lonec v odlagalni
plošči.
Preden končano odlagalno polico spojite s stensko ploščo, le-to pobarvajte z
lakom za table in počakajte, da se dobro posuši.
Na lesena moznika nanesite malo lepila in ju vtaknite v pripravljeni luknji v
odlagalni polici, nekaj lepila nanesite tudi na rob police in jo nato vtaknite
v pripadajoči luknji za moznika v stenski plošči. Polico nato z zadnje strani
stenske plošče še dodatno pritrdite s tremi lesnimi vijaki. Pri tem si lahko
pomagate z majhnimi luknjami, ki ste jih izvrtali v prvem koraku. V spodnji del
stenske plošče nato privijte še tri kljukice za krpe, predpasnike in nakupovalne
vrečke.
Zdaj s pomočjo pištole za vroče lepljenje, na primer z Boschevim GluePen-om,
prilepite na stensko ploščo še pluto, na katero boste pritrjevali listke z žebljički.
Dokončani stenski organizator nato pritrdite na steno z vložki in vijaki. Vaša
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kuhinja je zdaj vrhunsko organizirana! Vaših gostov kot v dobri restavraciji ne
bo očaral le okusen tiramisu, temveč tudi lepo pospravljen in stilski ambient!
Bosch ne jamči za popolnost in pravilnost objavljenih navodil. Poleg tega Bosch opozarja, da ta navodila
uporabljate na lastno odgovornost. Poskrbite za vse previdnostne ukrepe za vašo varnost.

