
Posteľ  
s nebesami
Armor
Zámok pre kráľovné a kráľov noci si môžeš vytvoriť 
ľahko sám. Ako základ poslúžia stabilné palety,  
na tých sa vztýči konštrukcia z hobľovaných  
hranolov - a nad tými ako koruna romantické nebo. 
Ideálne prostredie pre vznášanie sa v siedmom nebi. 

Tak ako všetko v BUILDIFY možno aj ARMOR  
postaviť rozprávkovo ľahko vlastnými silami.



Maliarsky 
valček

Posteľ s nebesami Armor

Základová farba HORNBACH
1x farebný odtieň „sivá“ – 750 ml 
1x farebný odtieň „sivá“ – 375 ml

HORNBACH PU lak hodvábny lesk
1x farebný odtieň „RAL 7016 antracitovo sivá“ – 
750 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.

VÝROBKY BUILDIFY

NÁRADIE FAREBNÝ DIZAJN

ĎALŠIE MATERIÁLY

10x hranol 60 x 60 x 2500 mm smrek hobľovaný
Prirež na:
4x 60 x 60 x 1200 mm 
4x 60 x 60 x 1800 mm 
2x 60 x 60 x 1942 mm 
2x 60 x 60 x 2050 mm 

8x trámový uholník 180 x 180 x 20 mm, 
galv. žlto pozinkovaný

4x rohový uholník štvorcový 150 x 150 x 20 mm, 
sendzimirovo pozinkovaný

80x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 35 mm
12x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 5,0 x 100 mm

3x BUILDIFY nábytková 
paleta 
hobľovaná
144 x 800 x 1200 mm

Vŕtací skrutkovač
Vrták so záhlbníkom

Píla na 
drevo

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

BEZPEČNOSŤ

Paletu odrež priamo za treťou lištou v lícovaní. Potom sa spracuje 
časť palety s tromi podperami a potom sa odloží stranou časť  
palety s dvomi podperami.
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ODREZANIE PALETY
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Dbaj na pokyny na predbežné ošetrenie dreva v bode „Farebný 
dizajn“. Potom hranoly natri zo všetkých strán pomocou maliarskeho 
valčeka farbou „RAL 7016 antracitová sivá“.
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NATRETIE HRANOLOV
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Hranol 
1 942 mm

Hranol 
1 200 mm

Hranol 
1 200 mm
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Hranol 
1 800 mm

Hranol 
2050 mm

Umiestni palety vedľa seba.
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UMIESTNENIE DOSIEK

1
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Návod v 14 krokoch

Štyri dlhé hranoly (60 x 60 x 1800 mm) predvŕtaj na jednej strane 
s odstupmi 30 mm a 110 mm od okraja.
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PREDVŔTANIE HRANOLOV



Štyri hranoly (60 x 60 x 1800 mm) priskrutkuj na predvŕtaných 
miestach celkovo ôsmimi skrutkami (5,0 x 100 mm) k palete 
(pozdĺžne strany).

Na dva hranoly (60 x 60 x 1200 mm) umiestni vždy dva trámové 
uholníky a priskrutkuj vždy štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm).
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PRISKRUTKOVANIE HRANOLOV K PALETE

UMIESTNENIE UHOLNÍKOV NA HRANOLY
Obidva hranoly teraz umiestni na konce postele tak, aby uholníky 
dosadali na paletu.
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UMIESTNENIE HRANOLOV

... a vždy ich spoj jedným trámovým uholníkom. Uholník pritom 
umiestni v lícovaní s koncom dreva a priskrutkuj vždy ôsmimi 
skrutkami (4,5 x 35 mm).
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SPOJENIE HRANOLOV

Hranoly (60 x 60 x 1942 mm) umiestni medzi hranoly (60 x 60 x 1800 mm) 
(kvôli orientácii pozri náčrt v kroku 4)...

Predvŕtané otvory
z kroku 4
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SPOJENIE HRANOLOV

Posteľ s nebesami Armor

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

... a priskrutkuj vždy jednou skrutkou (5,0 x 100 mm) k hranolom 
(60 x 60 x 1800 mm).

Štyri rohové uholníky umiestni s presahom 40 mm od konca hranola (60 x 60 x 1200 mm) na hranoly  
(60 x 60 x 2050 mm) a priskrutkuj vždy štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm) (pozri krok 14.1).

Následne tieto hranoly umiestni na hranoly (60 x 60 x 1800 mm)...

Obidva hranoly (60 x 60 x 2050 mm) predvŕtaj 25 mm od stredu 
uprostred na oboch stranách.

Následne priskrutkuj vždy štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm) k hranolom 
(60 x 60 x 1800 mm).
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14 14.1
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PRISKRUTKOVANIE HRANOLOV

UMIESTNENIE UHOLNÍKOV A UPEVNENIE HRANOLOV

PREDVŔTANIE HRANOLOV

UMIESTNENIE HRANOLOV

PRISKRUTKOVANIE HRANOLOV


