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Zabudovanie
pracovnej dosky

Na čo by si nemal zabudnúť:Stenová ukončovacia lišta
Ak je pracovná doska v už hotovom zmon-
tovanom stave, namontuje sa na prechode 
k stene stenová ukončovacia lišta, aby sa 
nemohla za skrine dostať ani vlhkosť ani 
nečistota.

1. krok
Nakresli si požadovanú dĺžku na lištu. 
Ak končí lišta vo výklenku, potom nasuň na 
jeden koniec lišty požadovaný vnútorný roh 
a urč dĺžku. Lištu odrež pílkou s jemnými 
zubami, napr. malou pílkou na kov.

3. krok
Oddeľ nosnú lištu od krycej lišty, predvŕtaj 
si na pracovnú dosku otvory na skrutky 
a priskrutkuj nosnú lištu vyrovnanú 
voči ploche steny na pracovnú dosku. 
Spriemeruj odstup na oboch stranách.

2. krok
Potom lištu zasaď do výklenku a pomocou 
druhého vnútorného rohu vyznač konečnú 
dĺžku. A teraz odrež koncový kus.

4. krok
Podľa rovnakého princípu primontuj tiež 
susediace nosné lišty na pravej a ľavej 
strane. Potom nacvakni krycie lišty s nasa-
denými vnútornými rohmi. Zostávajúce 
otvorené konce pripojovacích stenových 
líšt sa uzavrú ukončovacími krytkami. 
Pri vonkajších rohoch, napr. pri kozube, 
postupuj podľa rovnakého princípu.

Meradlo náročnosti renovácie pracovnej dosky

nízka vysoká

Materiál:
  Hliníková lepiaca páska
  Pracovná doska
  Spojka pracovných dosiek
 Vonkajší roh
  Koncová krytka
  Vnútorný roh
  Lemovanie okrajov
  Krepová páska
  Sanitárny silikón
 Skrutky
  Spojovací profil
  Stenová ukončovacia lišta
  Vodiaca lišta
  Ochrana sluchu
  Ručná kotúčová píla
  Japonská špachtľa
  Kartušovací lis
  Skladacia koza
  Ručná pílka na kov
  Brúsny papier
 Skrutkovač
  Ochranné okuliare
  Dláto na drevo
  Priamočiara píla / 
list pre priamočiare píly

  Vodováha
  Uholník
  Skladací meter

Náradie:
  Akumulátorový skrutkovač
  Ceruzka
  Vŕtačka/vrták
  Žehlička

Tip
Novú pracovnú dosku je nutné tiež 
ochrániť zospodu proti vodnej pare, 
ktorú vytvára zabudovaná umývačka 
alebo rúra na pečenie. Umiestni kvô-
li tomu hliníkovú lepiacu pásku ako 
parotesnú zábranu na spodnú stranu 
pracovnej dosky v oblasti umývačky 
a rúry na pečenie. Najlepšie je to 
urobiť vtedy, keď pracovná doska ešte 
nedosadá k spodným skrinkám.

Mnoho ďalších projektových tipov
a návodov nájdeš na www.hornbach.sk
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2. krok
Uzavri vodné prípojky a odpoj prívodné 
a odvodné vedenie umývačky. Uvoľni skrut-
kované spoje starej dosky a spolu s drezom 
ich sním zo spodných skriniek. Tie sa môžu 
vymontovať neskôr. Pred samotnou demon-
tážou si nechaj najprv elektrikárom odpojiť 
zásuvky a varnú dosku.

1. krok
Na konečnú dĺžku sa najlepšie prirezáva 
ručnou kotúčovou pílou a vodiacou lištou. 
Dbaj na to, aby sa kus na odrezanie na 
konci rezu neodlomil. Najlepšie to ide ešte 
s jedným pomocníkom. Potom sa rezná 
hrana obrúsi brúsnym papierom.

2. krok
V niektorých prípadoch je potrebné dosku 
upraviť podľa šikmého priebehu steny. Ten 
jednoducho prenes pomocou drevených 
klátikov a ceruzky na pracovnú dosku a 
dosku prirež podľa vyznačenej čiary. Dosku 
možno teraz presne zasunúť až k stene.

3. krok
Ak by pre teba bolo prirezávanie príliš 
náročné alebo ak nevlastníš vhodnú pílu, 
je pre teba riešením prírezový servis. 
Dôležité pritom je, aby si si vopred presne 
zistil potrebnú dĺžku, aby si doma už nemu-
sel vykonávať žiadne dodatočné úpravy.

2. krok
Potom nanes chemoprén ešte raz na reznú 
plochu a hranu a nechaj 10 minút zavädnúť. 
Prilep na seba. Pritlač, aby si pod hranou 
nemal vzduch a aby hrana k reznej ploche 
dostatočne priľahla.

3. krok
Nechaj cca 2 hodiny zaschnúť a začisti 
polguľatým pilníkom na kov. Pilníkuj iba 
smerom k doske, aby si hranu neodtrhol.

1. krok
Najprv je nutné určiť umiestnenie výrezu. 
Pozor: Výrez musí byť menší, než je vonkajší
rozmer drezu. Vyvŕtaj do každého rohu 
10cm otvor, aby si potom mohol pílu zasadiť 
do otvoru a zmeniť smer rezania.

2. krok
Ak budeš rezať zhora, mal by si najprv 
nalepiť kvôli ochrane povrchu krepovú 
pásku. Podopri výrez dosky zospodu, aby 
sa nezlomil. Je tu nebezpečenstvo porane-
nia. Ostrým pílovým listom a malým tlakom 
vyrež otvor.

1. krok
Pracovnú dosku priskrutkuj zospodu cez 
zvlaky spodných skriniek. Ak máš pracovnú 
dosku do rohu, najprv si obidva kusy dosky 
polož na skrinky a spoj spojovacou lištou 
a/alebo rohovým spojom, ktorý ti pripraví-
me v našom prírezovom servise.

3. krok
Rezné plochy uzavri proti vlhkosti: Nanes 
kvôli tomu silikón a rozotri ho japonskou 
špachtľou po ploche rezu. A teraz môžeš 
zasadiť nový drez a batériu.
Upozornenie: Pri umývačke a rúre umie-
stni zospodu k pracovnej doske hliníkovú 
lepiacu pásku.

2. krok
Potom dosky vyrovnaj tak, aby ti sedeli 
so skrinkami, prípadne lícovali so stenami. 
Ak dosky sedia, priskrutkuj ich zospodu cez 
zvlaky spodných skriniek.

1. krok
Zmeraj požadovanú dĺžku novej pracov-
nej dosky. Budeš potom môcť zakúpiť 
pracovnú dosku vo vhodnom štandardnom 
formáte. Na presný rozmer ju potom prire-
žeš až doma. Pracovnú dosku si môžeš 
taktiež nechať prirezať presne na
požadovanú dĺžku aj v prírezovom servise. 
Vyber zásuvky, vyves dvierka.

1. Príprava 2. Prirezanie 
pracovnej dosky

4. Vytvorenie výrezov 
pre kuchynský drez 
a varné pole

3. Lemovanie 5. Montáž pracovnej dosky

Obnažené rezné plochy sa zakryjú lemova-
ním. Lemuj laminátovými hranami, ktoré sa 
nalepia chemoprénom.

1. krok
Najprv odrež kus lemu o niečo dlhší, než 
je rezná plocha. Na reznú plochu nanes 
chemoprén a nechaj zaschnúť.

Tipy
Ak chceš spojiť pracovné dosky cez roh, 
môžeš ihneď pri objednávke zadať frézo-
vaný rohový spoj. Na spojenie je potom 
ešte potrebná aj spojka pracovných 
dosiek, pomocou nej sa zopnú obidve 
časti dosiek.

Spojenie možno realizovať tiež šikmo. 
Pritom je síce náročnosť vyššia, zato 
však získaš krajší vzhľad kresby dreva 
na spoji dosiek.Tip

Nová pracovná doska môže byť 
vyrobená z moderného vrstveného 
materiálu. Na rezanie preto použi vždy 
vhodný, ostrý pílový list, aby si bol 
schopný vytvoriť čistú reznú hranu.

3. krok
Montáž spojovacieho profilu: Natri reznú 
plochu silikónom a rozotri po celej ploche. 
Umiestni na ňu spojovací profil a priskrut-
kuj ho priloženými skrutkami. Dosku priraz 
na dotyk k prvej doske a priskrutkuj ju 
zospodu cez traverzy spodných skriniek.

4. krok
A teraz môžeš spojiť aj prípojky drezu 
a batérie. Nakoniec opäť primontuj všetky 
zásuvky a dvierka.


