
Komoda
Arnold
Veľké bicepsy udržujú život v poriadku. Zostav si 
svoju poriadkovú komodu. Pestrofarebne a variabilne 
- z veľkých, stredne veľkých a malých debien a podľa
chuti a nálady, z lakovanej alebo nelakovanej lepenej
drevenej dosky.

Zostavenie je veľmi jednoduché - choď za tlkotom 
svojho srdca!



Komoda Arnold

2x BUILDIFY debna na ovocie 
veľká
300 x 390 x 600 mm 

2x lišta R1 14 x 35 x 1000 mm 
Prirež na: 2 x 14 x 35 x 900 mm
2x hranol 40 x 60 x 4000 mm smrek hobľovaný
Prirež na:
2x 40 x 60 x 780 mm 
2x 40 x 60 x 850 mm 

1x lepená drevená doska 18 x 400 x 2000 mm 
smrek
Prirež na:
1x 18 x 400 x 2000 mm 

160x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 20 mm 
20x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 25 mm
24x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 35 mm

2x BUILDIFY debna na ovocie 
stredne veľká
280 x 330 x 440 mm

1x BUILDIFY debna na ovocie 
malá
210 x 230 x 340 mm 

Základová farba HORNBACH
1x farebný odtieň „biela“ – 750 ml 

HORNBACH PU lak hodvábny lesk
1x farebný odtieň „zelená“ – 375 ml
1x farebný odtieň „indesit oranžová“ – 375 ml
1x farebný odtieň 50. 16. 06 (modrá) – 375 ml,
namiešané v centre miešania farieb HORNBACH

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

Ručný brúsny 
klátik
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Dbaj prosím na bezpečnostné pokyny na str. 12/13. 

BEZPEČNOSŤ

Návod v 13 krokoch
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Okraje lepenej drevenej dosky obrús.Dbaj na pokyny na predbežné ošetrenie dreva v bode „Farebný dizajn“. 
Potom nanes vždy dve vrstvy farby na vnútornú a vonkajšiu stranu 
debien: debna 1 s farbou „indesit oranžová“, debna 4 s farbou  
„50. 16. 06 (modrá)“ a debna 5 s farbou „zelená“.
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OBÚSENIE OKRAJOVNATRETIE DEBIEN

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

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

TIP: VŔTANIEPRÍPRAVA: PREDVŔTANIE DEBIEN



Komoda Arnold

Prilož uholník na koniec zadného hranola (40 x 60 x 780 mm) 
a vyznač na prednom hranole (40 x 60 x 850 mm) vodorovnú  
čiaru ako reznú líniu.

Zadný hranol (40 x 60 x 780 mm) polož vedľa debny 1 tak, aby 
lícovala s jej zadným okrajom. Predný hranol prilož priamo na zadný. 
Predný hranol preklápaj dovtedy, kým sa nestretne s vodováhou 
priloženou na prednom okraji debny (pozri obrázok 6.1).

Vyznač a predvŕtaj štyri otvory v debne 1. Potom priskrutkuj debnu 1 
k hranolom (4,5 x 35 mm).

Teraz priskrutkuj debnu 1 k lepenej drevenej doske skrutkami 
(4,5 x 25 mm).
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VYZNAČENIE REZNÝCH LÍNIÍ

PRILOŽENIE HRANOLOVPRISKRUTKOVANIE DEBIEN

4x

4x
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PREDVŔTANIE, PRISKRUTKOVANIE, REZANIE, BRÚSENIE

Teraz priskrutkuj na lepenú drevenú dosku debnu 2  
(4,5 x 25 mm) a priskrutkuj štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm) 
k hranolom (pozri kroky 4-7). Teraz priskrutkuj na lepenú 

drevenú dosku debnu 3 (4,5 x 25 mm) a priskrutkuj na debnu 2 štyrmi 
skrutkami (4,5 x 20 mm) (pozri krok 12). Potom prilož hranoly na debnu 
3 (pozri kroky 5-7) a priskrutkuj štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm)  
k debne. Potom odrež a obrús hranoly (pozri kroky 8-10).  
Potom priskrutkuj na lepenú drevenú dosku debnu 4 (4,5 x 25 mm)  
a priskrutkuj štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm) k hranolom.  
Teraz priskrutkuj na lepenú drevenú dosku debnu 5 (4,5 x 25 mm).  
Potom k sebe pripevni debny 4 a 5 (4,5 x 20 mm, pozri krok 12).

Hranol prirež podľa značky.

Na záver debny spolu zoskrutkuj.

Obrús predný hranol.
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PRIREZANIE HRANOLA OBRÚSENIE HRANOLA

PRISKRUTKOVANIE DEBIEN K SEBE
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Debny usporiadaj na lepenú drevenú dosku v príslušnom poradí.
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USPORIADANIE DEBIEN
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Na umiestnených debnách nakresli vždy po štyroch otvoroch  
na vyvŕtanie. Otvory predvŕtaj pomocou „skladaného vrtáka“. 
Dbaj na to, aby si nevŕtal do lepenej drevenej dosky.
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PREDVŔTANIE DEBIEN

Pozri popis pri kroku 13.

13.113
Spoj obidve predné a tiež zadné nohy, aby sa zabezpečila väčšia  
stabilita: obidve pravouhlé lišty (14 x 35 x 900 mm) narež na štyri 
časti. Tie podrž pri oboch predných, resp. zadných nohách (vždy pod 
príslušnými debnami a v lícovaní so zadnou nohou, pozri obrázok 13.1)  
a vyznač na lištách vždy po jednej reznej línii (podľa zošikmenia 
prednej nohy). Odrež lišty podľa príslušných značiek. Potom predvŕtaj 
pomocou „vrtáka so záhlbníkom“ a priskrutkuj vždy dvomi skrutkami  
(4,5 x 35 mm) k nohám.

SKRÁTENIE LÍŠT, PREDVŔTANIE A NAMONTOVANIE SKRÁTENIE LÍŠT, PREDVŔTANIE A NAMONTOVANIEPREDVŔTANIE A PRISKRUTKOVANIE DEBNY NA HRANOLY

7.1


