
Debna
na hračky
Albert  
a Charles
Chceš do detskej izby líšku alebo radšej žabu?  
Ideálne hneď oboje v dvojitom balení. Pretože títo 
domáci miláčikovia sú vyložene žiadaní a sú  
nenároční na starostlivosť.

Týchto veľkolepých umelcov na uschovanie vecí  
a perfektných spolubývajúcich do detskej izby si 
môžeš vyrobiť sám pomocou našich materiálov.



Debna na hračky Charles

Základová farba HORNBACH
1x farebný odtieň „biela“ – 375 ml 

HORNBACH PU lak hodvábny leský
1x farebný odtieň „zelená“ – 375 ml
1x farebný odtieň „RAL 9010 čisto biela“ – 
375 ml

Upozornenie:
Najmä pri svetlých odtieňoch sa odporúča 
naniesť dve vrstvy základovej farby HORNBACH. 
Tým sa zabráni prekresľovaniu látok obsiahnutých 
v dreve a tiež vzniku hnedastých, nepekných 
škvŕn. Pri všetkých produktoch dodržuj pokyny 
výrobcu na spracovanie a čas schnutia.  
Na detské hračky používaj farby s atestom  
pre detské hračky.

VÝROBKY BUILDIFY

NÁRADIE FAREBNÝ DIZAJN

ĎALŠIE MATERIÁLY

1x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrek hobľovaný
Prirež na:
4x 30 x 48 x 400 mm, 1x 30 x 48 x 600 mm 

12x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 3,5 x 16 mm
32x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 20 mm 
6x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 30 mm 
8x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 50 mm
2x skrutka do dreva se zápustnou hlavou 
Pozidriv 6,3 x 9 mm, galv. pozinkovaný

2x podložka DIN 9021, 6,4 mm galv. pozinkovaná
2x záves na stôl široký 32 x 101 mm, galv. žlto 
pozinkovaný
2x baldachýn drevo borovica prírodná
1x filcový klzák guľatý, 22 mm, hnedý, 
samolepiaci
1x kreatívna sada modelárskych filcov 674-dielna 
1x Roxolid lepidlo na drevo vodotesné 250 ml

1x BUILDIFY debna na ovocie 
stredne veľká
280 x 330 x 440 mm

Ručný brúsny 
klátik

Píla na 
drevo

Brúsny papier

Štetec

Ceruzka Skladací 
meter

BEZPEČNOSŤ

Návod v 26 krokoch

Na konštrukciu nôh spoj vždy dva hranoly (30 x 48 x 400 mm) 
pomocou závesu na stôl...

… a priskrutkuj vždy šiestimi skrutkami (3,5 x 16 mm).
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SPOJENIE HRANOLOV PRISKRUTKOVANIE HRANOLOV 

Dbaj na pokyny na predbežné ošetrenie dreva v bode „Farebný  
dizajn“. Potom nanes vždy dve vrstvy farby „zelená“ na vnútornú  
a vonkajšiu stranu debny. Na obidva baldachýny (oči) nanes dve 
vrstvy farby „RAL 9010 čisto biela“.

NATRETIE DEBNY
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Dbaj prosím na bezpečnostné pokyny na str. 12/13. 

Vŕtací skrutkovač 
Vrták so záhlbníkom
Ø 4,5 mm
Skladaný vrták 
Ø 4–10 mm 6-kt

Na vŕtanie sa odporúča „skladaný vrták“. Ten zaistí kónický tvar 
vŕtaného otvoru, do ktorého možno skrutky neskôr perfektne zapustiť. 
Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku 
trhlín v dreve!

Najprv debnu stabilizuj: debnu predvŕtaj a následne priskrutkuj každý 
koniec lišty vždy jednou skrutkou (4,5 x 20 mm) k trojuholníkovému 
hranolu (cca 25 mm od okraja debny).

PRÍPRAVA: PREDVŔTANIE DEBIEN

TIP: VŔTANIE



Tento pracovný krok opakuj štyrikrát.

„Prsty nôh“ na krátkej strane, ktoré siahajú až k hranolu „nohy“, 
prilep a upevni na spodnú „nohu“ (kvôli orientácii pozri krok 10).

„Prsty nôh“ priskrutkuj k spodnému hranolu „nohy“ jednou skrutkou 
(4,5 x 50 mm).

Obrús rezné hrany „prstov nôh“.
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PRISKRUTKOVANIE „PRSTOV NÔH“

PRILEPENIE „PRSTOV NÔH"

PRISKRUTKOVANIE „PRSTOV NÔH“

OBRÚSENIE REZNÝCH HRÁN
Uprostred vonkajšej strany predvŕtaj v „prstoch nôh“ otvor (kvôli 
orientácii pozri krok 10).
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PREDVŔTANIE „PRSTOV NÔH“

Debna na hračky Charles

Na predvŕtanie sa odporúča „vrták so záhlbníkom“. Ten zaistí 
kónický tvar vŕtaného otvoru, do ktorého možno skrutky neskôr 
perfektne zapustiť. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky  
vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlín v dreve!

TIP: VŔTANIE

Lepidlo

Druhý hranol označ uprostred (160 mm od príslušného okraja)... ... a odrež na vyznačenom mieste, aby si získal dva hranoly.

Na hornom hranole „nohy“ vyznač uprostred otvor, 220 mm 
od pravého okraja.

Roztvor hranol „nohy“ a predvŕtaj na vyznačenom mieste.
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ODREZANIE PODPERNÝCH DRIEVOZNAČENIE HRANOLA

VYZNAČ OTVOR PRE HORNÉ DREVO „NOHY“ PREDVŔTANIE HRANOLA „NOHY“
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VYZNAČENIE „PRSTOV NÔH“
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ODREZANIE „PRSTOV NÔH“

120 mm

„Prsty nôh“ žaby vyznač s dĺžkou cca 120 mm na hranol 
(30 x 48 x 600 mm).

Opakuj tento postup trikrát, kým nebudeš mať štyri „prsty nôh“.  
Prvý „prst nohy“ použi ako šablónu pre nasledujúce tri „prsty nôh“.



„Nohy“ priskrutkuj štyrmi skrutkami (4,5 x 30 mm) k debne.

„Nohy“ umiestni súbežne s koncami debny a vyznač otvory na 
vyvŕtanie. Dodrž pritom miesta vyznačené na obrázku.

Debnu predvŕtaj štyrikrát na príslušných miestach.

Vyznač otvor na vyvŕtanie pre spodné drevo „nohy“ uprostred 
podperného dreva.
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PRISKRUTKOVANIE „NÔH“

UMIESTNENIE „NÔH“

PREDVŔTANIE DEBNY

VYZNAČENIE OTVORU NA VYVŔTANIE PRE SPODNÝ HRANOL „NOHY“
Vyznačené miesta predvŕtaj.

Priskrutkuj „nohu“ k podpernému drevu (4,5 x 50 mm).
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PREDVŔTANIE

PRISKRUTKOVANIE „NOHY“

4x

Debna na hračky Charles

Obidve „oči“ priskrutkuj jednou skrutkou (4,5 x 30 mm) k hornej 
strane debny (kvôli orientácii pozri krok 24.1).
Nalep zreničky (filcové klzáky).

Obidve „oči“ (baldachýn) predvŕtaj vždy na jednom mieste.

K spodnej strane debny priskrutkuj plsť vždy dvomi skrutkami 
(6,3 x 9 mm) a jednou podložkou (6,4 mm).

Vyrež plsť do tvaru jazyka, potom pretiahni cez prvú drážku debny 
a ohrň dopredu.
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PRISKRUTKOVANIE „OČÍ“NAVŔTANIE „OČÍ“

NAMONTOVANIE „JAZYKA“ NAMONTOVANIE „JAZYKA“

2x

Umiestni podperné drevo.
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UMIESTNENIE PODPERNÝCH DRIEV
Vždy jednou skrutkou (4,5 x 50 mm) priskrutkuj zhora podperné 
drevá a hranol „nohy“.
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PRISKRUTKOVANIE PODPERNÝCH DRIEV


