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Toaletný a písací stolík v jednom
Vyklápací toaletný
a písací stolík v jednom

Chaos
v kozmetických
potrebách pod
kontrolou

S vyklápacím toaletným
a písacím stolíkom budú
všetky skrášľovacie
pomôcky skryté rýchlo
ako šibnutím čarovného
prútika.

1

Úvod

Kráľovné krásy s talentom domáceho majstra budú mať aj ten najväčší chaos
v kozmetických potrebách pod kontrolou: S vyklápacím toaletným a písacím
stolíkom budú všetky skrášľovacie pomôcky skryté rýchlo ako šibnutím
čarovného prútika a uvoľnia miesto na písanie, kreslenie, chatovanie a všetko
ostatné, čo taká kráľovná veľkomesta na svojom písacom stole vybavuje.
Potrebné elektrické náradie:
> Akumulátorová priamočiara píla PST 18 LI
> Akumulátorový vŕtací skrutkovač PSR 10,8 LI-2
Pomôcky:
> Štetec
Podrobný zoznam materiálu:
Ks

Označenie

1

Stôl s odskrutkovateľnou
doskou (prispôsobte
veľkosť materiálu ďalších
komponentov danému
stolu; odporúča sa,
aby sa veľkosť spodnej
skrinky rovnala asi 1/3
stola.)

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál
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1

Doska MDF (veľkosť
podľa rozmerov spodnej
skrinky)

3 mm

Dostatok lepeného dreva
z borovice (dĺžka podľa
veľkosti spodnej skrinky)

1,8 cm

4

Hranolčeky (dĺžka podľa
veľkosti spodnej skrinky)

30 cm

1,8 cm

2

Mosadzné závesy
s vhodnými skrutkami

5,1 cm

20

Skrutky do dreva

40 mm

4 mm

20

Klince

17 mm

1,6 mm

3,8 cm

Farba na natieranie
1

Zrkadlo s upevňovacou
páskou (veľkosť podľa
vyklápacej dosky)

2

Vyrezanie vyklápacej dosky

3

Upevnenie závesov

4

Rezanie spodnej skrinky

5

Zoskrutkovanie spodnej skrinky

Pekný starý stôl nájdete na pôjde starej mamy, na blšom trhu alebo dokonca
aj vo vlastných komnatách. Prv než sa do toho pustíte, odskrutkujte dosku
stola zo spodnej konštrukcie. Potom podľa veľkosti vyvoleného stola stanovte
požadované rozmery spodnej skrinky. Rozmery preneste do stredu dosky
stola a vyrežte vyklápaciu dosku pre skrinku priamočiarou pílou – napríklad
akumulátorovou priamočiarou pílou PST 18 LI od firmy Bosch.
Zlatým klincom toaletného a písacieho stolíka je vyklápacia doska stola, pod
ktorou v momente zmiznú krémy, tuby a štetce. Dosku, ktorú ste si predtým
vyrezali, priskrutkujte pomocou mosadzných závesov k stolu tak, aby sa
závesy vo vyklopenom stave nachádzali na zadnej strane vyklápacej dosky.
Na tento účel môžete použiť akumulátorový vŕtací skrutkovač PSR 10,8 LI-2
od firmy Bosch, ktorým čisto a presne predvŕtate otvory.
V ďalšom kroku sa znova použije priamočiara píla: Na spodnú skrinku
vyrežte dno z dosky MDF a z lepeného dreva štyri bočné časti podľa veľkosti
vyklápacej dosky. Čím širšie sú laty z lepeného dreva, tým hlbšia bude skrinka
– a tým viac miesta budete mať na všetko to, čo žena potrebuje!
Teraz zoskrutkujte bočné časti akumulátorovým vŕtacím skrutkovačom.
Vždy dvomi skrutkami upevnite časti tak, že ich v rohoch priložíte kolmo
lícujúc k sebe, aby skrinka vošla presne do výrezu v stole. Vyrezané dno
potom položte na bočné časti a spojte ho s nimi zhora po okrajoch klincami.
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Upozornenie: Aby bola skrinka stabilnejšia, klince rozmiestnite rovnomerne na
všetky štyri strany.

6

Farebná úprava

7

Zosilnenie dosky stola

8

Pripevnenie spodnej skrinky

Mimoriadny efekt môžete docieliť tým, že hotovú spodnú skrinku natriete
trendovými farbami. Na čiernom stole natrite napríklad vonkajšie strany tiež
čiernou farbou. Spodnú časť vyklápacej dosky a vnútro spodnej skrinky
môžete natrieť kontrastnou svetlou farbou – tu bola použitá jemná ružová.
Kým bude schnúť farba na spodnej skrinke, odrežte dva hranolčeky na dĺžku
skrinky a upevnite ich na spodnej strane dosky stola popri výreze, každý tromi
skrutkami. Tip: Pre lepšiu stabilitu môžete zosilniť hranolčekmi aj všetky štyri
steny skrinky.
Potom vložte vyschnutú spodnú skrinku a zvnútra ju priskrutkujte na
hranolčeky. Dbajte na to, aby horná hrana skrinky lícovala s výrezom v doske
stola a aby sa vyklápacia doska dala úplne zatvoriť. Na záver namontujte
zrkadlo do stredu vnútornej strany vyklápacej dosky.
A teraz už len upratať, žmurknúť na odraz v zrkadle, sklopiť dosku a už nikdy
nezažiť horúčkovité upratovanie, keď príde nečakaná návšteva!

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch
okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky
opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.

