
Regál
Armstrong
Tieto farebne natreté debny vystrelia tvoju fantáziu až 
na Mesiac a späť. Raketa medzi regálmi vytvára dobrý 
dojem všade: v kuchyni, obývačke, pracovni, kúpeľni,  
a dokonca aj v podkroví. 

Vyzerá galakticky a stavia sa celkom ľahko.



Regál Armstrong

1x lišta R1 14 x 35 x 3000 mm
Prirež na: 1 x 14 x 35 x 900 mm

2x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrek hobľovaný
Prirež na:
2x 30 x 48 x 1100 mm 
2x 30 x 48 x 1200 mm 

88x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 20 mm 
24x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 30 mm
4x univerzálna skrutka s krížovou zápustnou 
hlavou 4,5 x 35 mm

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

HORNBACH PU lak hodvábny lesk
1x farebný odtieň „RAL 9010 čisto biela“ – 
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. 

VÝROBKY BUILDIFY

NÁRADIE FAREBNÝ DIZAJN

ĎALŠIE MATERIÁLY

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 

Ručný brúsny 
klátik

Píla na 
drevo

Brúsny papier

Štetec

Ceruzka

Uholník

Skladací 
meter

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

BEZPEČNOSŤ

Priskrutkuj spodnú debnu k hornej, malej debne štyrmi skrutkami 
(4,5 x 30 mm). Vždy dvomi skrutkami zhora a zdola.
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UMIESTNENIE A PRISKRUTKOVANIE DEBIEN

Dbaj na pokyny na predbežné ošetrenie dreva v bode „Farebný 
dizajn“. Potom nanes vždy dve vrstvy farby na vnútornú a vonkajšiu 
stranu debny: jednu debnu (malú) farbou „RAL 9010 čisto biela“  
a jednu debnu (stredne veľkú) farbou „50. 16. 06 (modrá)“.

1

NATRETIE DEBIEN

Priskrutkuj debnu (malú) k hornej debne (stredne veľkej) štyrmi 
skrutkami (4,5 x 30 mm)...
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UMIESTNENIE A PRISKRUTKOVANIE DEBIEN

Návod v 13 krokoch

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 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).

TIP: VŔTANIE

PRÍPRAVA: PREDVŔTANIE DEBIEN



Zadný hranol (30 x 48 x 1200 mm) umiestni s odstupom 100 mm 
od horného okraja debny.

Zadný hranol sa pritom bude dotýkať rohu spodnej debny.

Umiestni predný hranol (30 x 48 x 1100 mm) s odstupom 100 mm od 
horného okraja. Dbaj na to, aby hranol lícoval s predným okrajom debny.
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UMIESTNENIE ZADNÉHO HRANOLA (NOHA)

UMIESTNENIE ZADNÉHO HRANOLA (NOHA)

UMIESTNENIE PREDNÉHO HRANOLA (NOHA)

Najprv k hornej debne jednou skrutkou (4,5 x 30 mm) vedľa 
trojuholníkového hranola, potom na konci hranola k spodnej 
debne. A priskrutkuj vždy ďalšou skrutkou uprostred hornej  
a spodnej debny (4,5 x 30 mm).
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PRISKRUTKOVANIE PREDNÉHO HRANOLA (NOHA)

Regál Armstrong

Priskrutkuj predné „nohy“ taktiež štyrmi skrutkami (4,5 x 30 mm). 
Vždy dvomi na hornej a spodnej debne.

Odrež zadný hranol pozdĺž vyznačeného uhla (pozri krok 9).

Zadný hranol obrús.
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PRISKRUTKOVANIE ZADNÉHO HRANOLA (NOHA)

Zadný hranol skráť na výšku predného hranola - na to prenes uhol 
predného hranola na zadný.
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VYZNAČENIE ZADNÉHO HRANOLA
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ODREZANIE ZADNÉHO HRANOLA

11

OBRÚSENIE ZADNÉHO HRANOLA
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UMIESTNENIE, PREDVŔTANIE, PRISKRUTKOVANIE, 
ODREZANIE, OBRÚSENIE, SKRUTKOVANIE

Opakuj postup (kroky 4–11) na druhej strane 
regálu. 

3.1

... vždy dvomi skrutkami zhora a zdola.

13
Spoj predné a zadné nohy kvôli zaisteniu väčšej stability: pravouhlú 
lištu (14 x 35 x 900 mm) narež na dve časti a tie podrž vždy pri 
jednej prednej a zadnej nohe (pod spodnou debnou a v lícovaní  
s prednou nohou) a vyznač na oboch lištách vždy po jednej reznej línii 
(podľa zošikmenia zadných nôh). Odrež obidve lišty podľa príslušných 
značiek. Potom lišty predvŕtaj pomocou „vrtáka so záhlbníkom“  
a priskrutkuj vždy dvomi skrutkami (4,5 x 35 mm) k vnútornej  
strane nôh.

SKRÁTENIE LÍŠT, PREDVŔTANIE A NAMONTOVANIE
Pozri popis pri kroku 13.

13.1

SKRÁTENIE LÍŠT, PREDVŔTANIE A NAMONTOVANIE




