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Trón plný fantázie

Vládu deťom

S nápaditým trónom
premeníte ako kúzlom
detskú izbu na malé
kráľovstvo.

1

Úvod

S naším trónom plným fantázie premeníte detskú izbu na malé kráľovstvo.
Presne podľa motta: Vládu deťom! Trón môžete vytvoriť buď v štýle žabieho
kráľovstva alebo kráľovstva tigra (predlohy nájdete v návode) – alebo
prirodzene podľa vášho vkusu.
Stolička v podstate pozostáva zo štyroch navzájom zoskrutkovaných dosiek.
Skrutkové otvory sa zatmelia a skryjú sa pod vrstvou laku; dekoračné prvky
môžete vynechať.
Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie stredne lisovanej
drevovláknitej dosky (MDF) s hrúbkou 19 mm. Pri použití iných materiálov
alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť.
Potrebné dosky si nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.
Potrebné elektrické náradie:
> Priamočiara píla
> Multibrúsky
> Akumulátorové vŕtacie skrutkovače
> Akumulátorový skrutkovač
> Systém na jemné rozprašovanie
Pomôcky:
> Súprava vrtákov do dreva
> Záhlbník
> Rašpľa
> Brúsny papier, zrnitosť 100–240
> Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
> Lepidlo na drevo, handra, zvierky
> Zverák a dva drevené kolíky 8 mm (na gule)
Podrobný zoznam materiálu:
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Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

1

Zadná stena

690 mm

300 mm

19 mm

MDF

1

Sedák

262 mm

300 mm

19 mm

MDF

2

Bočné nohy

380 mm

262 mm

19 mm

MDF

1

Predná doska nohy

262 mm

281 mm

19 mm

MDF

1

Doska koruny

100 mm

100 mm

19 mm

MDF

2

Ozdobná guľa

50 mm

50 mm

50 mm

Buk

cca 26 zápustných
skrutiek, 4 x 40 mm
2

Zápustné skrutky, 4 x 35
mm

2

Vyrezanie dosiek

3

Spojenie sedacej dosky s prednou nohou do tvaru L

4

Spojenie celku v tvare L s bočnými nohami

5

Montáž zadnej steny

Ako prvú nakreslite kružidlom polkruhovú hornú hranu zadnej steny a vyrežte
ju priamočiarou pílou. Všetky dosky budú mať v spodnej časti rovnaký výrez.
Ide takisto o polkruh, ktorý ale pokračuje nadol priamo na dĺžke približne
50 mm. Nakreslite ho na list papiera a preneste ho pomocou kopírovacieho
papiera na dosky.
Ďalej priamočiarou pílou vyrežte pozdĺž vyznačených čiar hrany tvaru. Čím
presnejšie pílu vediete, tým menej následných úprav musíte neskôr vykonať
pilníkom a brúsnym papierom, aby ste dosiahli presné obrysy.
Ak chcete na opierky umiestniť ozdobné gule, nezabudnite na nich vyrezať
štvrťkruhy s príslušným polomerom (polovica priemeru).
Sedacia doska leží svojou šírkou 262 mm na rovnako dlhej hrane prednej
nohy. Sedaciu dosku príslušným spôsobom predvŕtajte a otvory zahĺbte,
aby sa v nich skrutky mohli neskôr skryť. Potom pomocou akumulátorového
skrutkovača namontujte dosky skrutkami 4 x 40 mm.
Položte jednu nohu na jej vonkajšiu stranu. Celok v tvare L na nej zarovnajte
a vyznačte na nej jeho obrys. Celok v tvare L opäť odoberte. V označenom
obryse teraz súmerne predvŕtajte po dva otvory na zoskrutkovanie a zvonka
ich zahĺbte. V prípade druhej nohy postupujte rovnako.
Teraz položte jednu nohu vonkajšou stranou nadol na pracovné podstavce.
Zarovnajte na nej celok v tvare L a zafixujte ho zvierkami. Používajte pritom
podložky so zvyškového dreva, aby nevznikali odtlačky. Teraz môžete
všetko pohodlne otočiť a pomocou akumulátorového skrutkovača zmontovať
skrutkami 4 x 40 mm. Majte pritom na pamäti náš tip na zoskrutkovanie dvoch
drevených častí. Rovnako postupujte aj na druhej strane.
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Zadnú stenu položte na pracovné podstavce zadnou stranou nadol. Už hotové
sedadlo na nej zospodu a bočne zarovnajte a ceruzkou na ňu preneste jeho
obrys.
V tomto obryse teraz súmerne predvŕtajte pre každú stranu po dva otvory na
zoskrutkovanie a zahĺbte ich na zadnej strane zadnej steny.
Zadnú stenu položte opäť zadnou stranou nadol na pracovné podstavce a už
hotové sedadlo na nej zospodu a bočne zarovnajte. Všetko zafixujte zvierkami
a časti pomocou akumulátorového skrutkovača zoskrutkujte skrutkami 4 x 40
mm.

6

Vyrezanie a montáž koruny

7

Montáž ozdobných gúľ

8

Príprava povrchov

9

Povrchová úprava

Najprv ceruzkou nakreslite obrys koruny na dosku s rozmermi 100 x 100 mm.
Vyrežte ju priamočiarou pílou; použite na to krivkový pílový plátok.
Stoličku položte na zadnú stranu a korunu na nej umiestnite v požadovanej
polohe. Jej spodný obrys vyznačte ceruzkou na zadnú stenu. Uprostred obrysu
vyvŕtajte dva otvory na zoskrutkovanie so zadnou stenou a na zadnej strane
ich zahĺbte. Teraz môžete korunu namontovať pomocou akumulátorového
skrutkovača skrutkami 4 x 35 mm.
Guľu upnite do zveráka a vrtákom do dreva 8 mm do nej vyvŕtajte otvor
s hĺbkou 15 mm; rovnaké otvory vytvorte aj v štvrťkruhových výrezoch na
opierkach. Do otvorov naneste lepidlo a do jedného z nich vložte drevený
kolík. Teraz môžete na opierky nasadiť ozdobné gule. Prebytočné lepidlo
okamžite odstráňte vlhkou handrou.
Aby ste mohli povrch čo najlepšie dokončiť, mali by ste sa mu venovať pred
zložením nábytku.
Najprv zatmeľte skrutkové otvory na pohľadových plochách dosiek MDF
tmelom na drevo alebo karosárskym tmelom. Po zaschnutí (rešpektujte pokyny
výrobcu!) tieto miesta dohladka vybrúste brúsnym papierom 120.
Najprv zrazte hrany všetkých častí z MDF - opracujte ich brúsnym papierom
120 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Plochy dosiek MDF opracujte
brúskou s brúsnym papierom, zrnitosť 120–180.
Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny
výrobcov. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.
Základné plnivo nanášajte valčekom alebo prípadne systémom na
rozprašovanie farby. Nechajte ho dobre zaschnúť.
Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie
iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

10 Lakovanie pohľadových plôch

Naplňte lak do zásobníka na farbu a v prípade potreby ho zrieďte trochou
vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím
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kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč sa dá na plochy
nastaviť horizontálne, prípadne vertikálne a na hrany aj kužeľovito.

11 Hotovo!
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.

