
Dvojmiestna 
pohovka
Bonnie & Clyde
Trochu odlišná pohovka na seba priťahuje pohľady 
všetkých a ponúka priestor na uvoľnenie. Môžeš si na 
nej krásne užiť voľno vo dvojici. Základ tvorí brúsená 
nábytková paleta.

Bonnie & Clyde je pohovka pre individuality a presvedčí 
rovno dvakrát - ako wellness oáza a ako jedinečná 
vizuálna dominanta v každej miestnosti.



Maliarsky 
valček

Dvojmiestna pohovka Bonnie & Clyde

2x hranol 60 x 60 x 2500 mm smrek hobľovaný
Prirež na:
1x 60 x 60 x 1200 mm 
2x 60 x 60 x 700 mm 
2x 60 x 60 x 560 mm 

1x lepená drevená doska smrek 
18 x 300 x 1200 mm
3x lepená drevená doska smrek 
18 x 400 x 1200 mm
Prirež na:
2x 18 x 400 x 854 mm 

16x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 20 mm
32x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 6,0 x 50 mm

2x záves široký s ponitovaným 
mosadzným kolíkom 81 x 126 mm

2x StyleColor Izolačný základ ku kriedovým farbám – 
375 ml

StyleColor kriedová farba
1x farebný odtieň „white“ – 750 ml
1x farebný odtieň „white“ – 375 ml

3x StyleColor Číry lak ku kriedovým farbám matný – 
375 ml

Upozornenie:
Najmä pri svetlých odtieňoch sa odporúča naniesť  
dve vrstvy základného izolačného náteru StyleColor.  
Tým sa zabráni prekresľovaniu látok obsiahnutých  
v dreve a tiež vzniku hnedastých, nepekných škvŕn.  
Odporúča sa uzatvárací náter bezfarebným lakom  
StyleColor na zabránenie poškodeniu a poškriabaniu. 
Pri všetkých produktoch dodržuj pokyny výrobcu  
na spracovanie a čas schnutia.

VÝROBKY BUILDIFY

NÁRADIE FAREBNÝ DIZAJN

ĎALŠIE MATERIÁLY

1x BUILDIFY nábytková 
paleta 
hobľovaná
144 x 800 x 1200 mm

Vŕtací skrutkovač
Vrták so 
záhlbníkom

Ručný brúsny 
klátik

Píla na 
drevo

Brúsny papier

Ceruzka Skladací 
meter

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

BEZPEČNOSŤ
Ľavý a pravý bočný diel (lepené drevené dosky 18 x 400 x 854 mm) 
predvŕtaj podľa náčrtu.

Hranoly sú po odrezaní podľa okolností ešte príliš drsné: 
preto sa príslušné miesta po odrezaní obrúsia.

3

2

PREDVŔTANIE BOČNÝCH DIELOV

OBRÚSENIE HRANOLOV

Ľavý bočný diel 
18 x 400 x 854 mm

Zadná strana operadla
18 x 400 x 1200 mm

18 x 300 x 1200 mm

Pravý bočný diel
18 x 400 x 854 mm

Hranoly 60 x 60 x 560 mm

Hranol  
60 x 60 x 1200 mm
(neviditeľné)

Dbaj na pokyny na predbežné ošetrenie dreva v bode „Farebný  
dizajn“. Potom natri lepené drevené dosky zo všetkých strán  
pomocou maliarskeho valčeka farbou „white“.
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NATRETIE LEPENÝCH DREVENÝCH DOSIEK

Tu je zobrazený ako príklad ľavý bočný diel z vonkajšej strany. 
Pravý bočný diel: tu prosím zabezpeč, aby sa tri ľavé otvory, 
ktoré sa vŕtajú z vnútornej strany, potom nachádzali  
na pravej strane!

854 mm

NÁČRT BOČNÝCH DIELOV (LEPENÉ DREVENÉ DOSKY)

400 mm

100 mm100 mm

25 mm 25 mm

50 mm
95 mm

Tieto tri otvory vyvŕtaj z vnútornej 
strany bočného dielu. 200 mm

Operadlo

Návod v 15 krokoch

Hranoly 60 x 60 x 700 mm

50 mm

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



Hranol (60 x 60 x 1200 mm) priskrutkuj k operadlu (štyri skrutky  
6,0 x 50 mm s odstupmi 130 mm, 450 mm, 770 mm a 1070 mm).

Operadlo (lepená drevená doska 18 x 300 x 1200 mm) prilož na  
zadnú stranu operadla (lepená drevená doska 18 x 400 x 1200 mm)...
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PRISKRUTKOVANIE HRANOLA UMIESTNENIE OPERADLA

Na lepenú drevenú dosku (18 x 400 x 1 200 mm) umiestni hranol 
(60 x 60 x 1 200 mm) s odstupom 100 mm od okraja.
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UMIESTNENIE HRANOLA NA ZADNÚ STRANU OPERADLA

Zadné, dlhšie hranoly umiestni tak, aby boli v jednej výške s predný-
mi hranolmi. Potom priskrutkuj zadné hranoly vždy tromi skrutkami 
(6,0 x 50 mm).

Hranoly priskrutkuj vždy tromi skrutkami (6,0 x 50 mm) k lepeným 
dreveným doskám.
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PRISKRUTKOVANIE PREDNÝCH HRANOLOV

UMIESTNENIE A PRISKRUTKOVANIE ZADNÝCH HRANOLOV

160 mm

Dvojmiestna pohovka Bonnie & Clyde

V lícovaní s horným okrajom umiestni predné hranoly  
(60 x 60 x 560 mm) na bočné diely.
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UMIESTNENIE PREDNÝCH HRANOLOV

… a obidva závesy priskrutkuj vždy s odstupom 150 mm
od okraja lepenej drevenej dosky a priliehajúcej lepenej  
drevenej dosky ôsmimi skrutkami (4,5 x 20 mm).
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SPOJENIE LEPENÝCH DREVENÝCH DOSIEK

Umiestni pravý bočný diel na paletu a priskrutkuj šiestimi skrutkami 
(6,0 x 50 mm).

Spoj šiestimi skrutkami (6,0 x 50 mm) ľavý bočný diel s paletou.... ktoré možno teraz sklápať.

Pohľad na hotové zoskrutkované operadlo…
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PRISKRUTKOVANIE BOČNÝCH DIELOV

POHĽAD NA OPERADLO PRISKRUTKOVANIE BOČNÝCH DIELOV

POHĽAD NA OPERADLO

Operadlo umiestni na paletu pred zadné hranoly bočných dielov 
a priskrutkuj vždy dvomi skrutkami (6,0 x 50 mm) na oboch  
stranách k hranolom bočných dielov.

15

UMIESTNENIE A PRISKRUTKOVANIE OPERADLA


