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PA ZAČNIMO!

MOJSTROVALEC
ADMIR

Eden izmed tistih, ki je svoje ročne spretnosti in delo združil 
pod eno OBI streho. Admir je že kot otrok ponosno pazil na 
vse, kar je izdelal sam. S svojimi dolgoletnimi OBI izkušnjami in 
ljubeznijo do ustvarjanja bi rad spodbudil čim več mojstrovalk 
in mojstrovalcev k spretni izvedbi domačih projektov. Pridruži 
se mu pri kreativnih mesečnih projektih!

ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM!
Čas je za sveže ideje, ki jih v družbi našega mojstrovalca Admirja vsak 
mesec uresničimo z novim ustvarjalnim projektom. Čas je za brušenje, 
barvanje, vijačenje in sestavljanje!

Admir nas bo vsak mesec opremil z nasveti in koraki, vse od prve ideje do 
skice, izbire materialov pa vse do končne izdelave večnega kosa pohištva. 
DIY projekti niso več povsem “naredi sam”, saj smo ti vedno pri roki tudi mi. 

Da bo prvi korak čim bolj enostaven, smo ti skupaj z Admirjem pripravili 
hiter priročnik z navodili, nasveti in nakupovalnim seznamom. Brez 
skrbi, celoten postopek do zadnjega vijaka pa Admir vsak mesec spretno 
pokaže še v posnetku, ki ga najdeš na naši spletni strani. 

Te zanima, česa se je Admir lotil tokrat? 
Obišči našo spletno stran in prenesi svoja navodila. Pa začnimo!

KLIKNI NA 
SPLETNO STRAN

www.obi.si

Težavnost Število oseb

Priporočljiva je pomoč 
druge osebe.

* Glej napotke na predzadnji strani.

Čas izdelave*

3 h
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SESTAVNI DELI IZ ODDELKA RAZREZA LESA

LES

Vsak kos pohištva je drugačen! 
Razmerja velikosti lahko odstopajo od vaše konfiguracije. 
V svojem individualnem seznamu materiala najdeš popolne 
podatke o merah. Orientiraj se po črkah, da pri vsakem koraku 
izdelave uporabiš pravi sestavni del.

POTREBUJEŠ (Stran 1/2)

NAVODILA ZA RAZREZ KUPLJENEGA LESA 
(mere so v cm)

TALNE DESKE DOUGLASIE 28 X 145 X 3 m
(1430800) razrežemo na:
Dolge stranice: 4 kos - 152 cm

TALNE DESKE DOUGLASIE 21 x 120 x 3 m
(4269759) razrežemo na:
Pokrivne deske, sedišče, naslon -
139,5 cm, 12 kos

IZ PODKONSTRUKCIJSKEGA LESA IZ MACESNA 
(9277302, 9277294) naredimo:
Povezave za naslon - 42 cm - 4 kos
Povezave za sedišče - 42,5 cm - 4 kos
Povezave ogrodja - 24 cm - 4 kos

NAKUPOVALNI SEZNAM

Talni douglasie navaden/nazobčan
21 x 120 x 3 m (šifra: 4269759) - 6 kos

Talna deska douglasie
28 x 145 x 3 m (šifra: 1430800) - 4 kos

Podkonstrukcija iz macesna
45/70 mm x 2 m (šifra: 9277302) - 1 kos

Podkonstrukcija iz macesna
45/70 mm x 3 m (šifra: 9277294) - 1 kos

Ročaj ponikljan 162 x 37 x 41
(šifra: 5122379) - 4 kos

Oglati tečaj 80 x 80M
(šifra: 9964735) - 8 kos

Zapah zaboja pocinkan
(šifra: 9965039) - 4 kos

SPAX T-STAR vijaki ugreznjena glava
250 kos 4,5 x 60 (šifra: 7598733) - 1 zavoj
100 kos 4x20 (šifra: 4452090) - 1 zavoj

Glazura za les - brezbarvna (šifra: 7343718) - 1 kos

SKUPNA CENA: 
od 190 EUR

A B C

A Talni Douglasie navaden/
nazobčan 21 x 120 x 3 m
(šifra: 4269759), 6 kosi

B Talna deska Douglasie 
28 x 145 x 3 m 
(šifra: 1430800), 4 kos

C Podkonstrukcija iz macesna 
45/70 cm x 2 m 
(šifra: 9277302), 1 kos

D Podkonstrukcija iz macesna 
45/70 cm x 3 m
(šifra: 9277294), 1 kos

D
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MATERIAL

BARVE IN PRIBOR

ORODJE

F1 
Tvoja izbrana barva 
za les ali olje

F2 
Ploščati čopič 50 mm in bombažna krpa

MEŠALNICA 
BARV

Na voljo imaš preko 2.000 barvnih odtenkov! Izberi svoj najljubši 
barvni odtenek na podlagi barvnih lističev ali barvnih vzorcev in jih 
naroči v mešalnici barv OBI trgovskega centra. Poleg barv za pohištvo 
najdeš tudi naše stenske in fasadne barve.

V svojem seznamu najdeš celovit opis izdelkov in 
ustrezen oddelek. Orientiraj se po črkah, da pri
vsakem koraku izdelave uporabiš pravi sestavni del.

+

POTREBUJEŠ (Stran 2/2)

W1 
Baterijski 
izvijač

W2 
Komplet 
vijačnih 
nastavkov 
Torx

W7
Zložljivi meter

W8
Svinčnik

M1 
Brusni papir  
K 120 (1677186)

M2 
Ponjava 4 x 5 m       

M3 
SPAX T-Star ugrez. glava 250 kos
4,5 x 60  (7598733) - 1 zavoj
SPAX T-Star ugrez. glava 4x20
M100 kos (4452090) - 1 zavoj

M7 
Ročaj ponikljan
162 x 37 x 41
(5122379) - 4 kos

M8
Oglati tečaj, 80 x 80M
(9964735) - 8 kos

M8
Zapah zaboja pocinkan 
(9965039) - 4 kos
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PRIPRAVA OGRODJA PESKOVNIKA
Korak 1

V vse 4 kratke stranice (134,5 cm) zavrtaš luknje na obeh 

straneh - 3,5 mm od zgornjega in spodnjega roba z zamikom 1 cm. 

Luknje na koncu še porezkaš tako, da se  bo glava vijaka lepo

skrila v zgornji utor.

Enako narediš tudi na daljših stranicah (152 cm), vendar so tukaj

dvojne luknje na vsaki strani zaradi povezovalnega stebrička.

Sledi vijačenje. Povezovalni stebriček dolžine 

24 cm privijačiš tako, da je od roba stranice 

zamaknjen proti notranjosti za debelino naslednje 

stranice. Stebriček ravnaš na spodnji strani - torej 

tisti, ki bo na tleh.
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PRIPRAVA OGRODJA PESKOVNIKA
Korak 1

Z naslednjim korakom povežeš vmesno stranico z vzdolžno,

nato dodaš še zgornje deske in jih privijačiš z obeh strani - 5 cm

od zunanjega roba. 

Na enak način povežeš 

vse stranice.
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PRIPRAVA FIKSNEGA DELA KLOPI
Korak 2

Vzameš dve fiksni deski za vsako stran peskovnika, dolžine 139,5 cm 

in ju na obeh straneh še malo skrajšaš, da je rob lepši.

Deske privijačiš na rob peskovnika z vijaki 4.5x60. Pri tem koraku

ti priporočamo uporabo 6-milimetrskega distančnika med deskama, 

da bo razmik vedno enak.

Na rob klopne deske, ki je usmerjen proti notranjosti 

peskovnika, nato z vijaki 4x20 privijačiš še tečaje, in 

sicer 15 cm od stranskega roba.
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PRIPRAVA SEDIŠČA
Korak 3

Ta del pripraviš posebej. Vzameš dve deski 139,5 cm za vsako 

stran peskovnika ter na vsako stran obeh desk zvrtaš luknje 

6 cm od zunanjega roba in 3,5 cm od zgornjega in spodnjega 

roba.

Na ta mesta nato privijačiš 24,5 cm dolge povezovalne stebričke 

za sedišče. Pri tem koraku uporabiš 4,5x60 vijake in 6-milimetrski 

distančnik.

Sedišče deske nato privijačiš na tečaje fiksnega dela klopi 

tako, da bo povezovalni stebriček sediščnih desk obrnjen 

navzgor, ko je peskovnik odprt oziroma navzdol, ko je 

peskovnik zaprt.

Pri tem koraku uporabiš vijake 4x20 in 6-milimetrski 

distančnik.
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NASLONJALO KLOPI
Korak 4

Tudi ta del pripraviš posebej. Na povezovalna stebrička višine 42 cm privijačiš dve deski dolžine 

139,5 cm po enakem postopku kot v prejšnjih korakih. Tudi ta dva dela s tečaji 15 cm od roba nato 

privijačiš na sedišče, le deske obrni tako, da bodo povezovalni stebrički na zgornji strani zaprtega 

peskovnika. Postopek je enak za obe strani peskovnika, uporabiš pa vijake 4x20.

NASLONJALO ZA 
UDOBNO SEDENJE.
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BRUŠENJE
Korak 5

Celotnega peskovnika ni treba brusiti, le zunanje površine, 

ostre robove ter naslonjala za roke. Uporabiš brusni papir granulacije 120.

ROČAJI, ZAPAH PESKOVNIKA
IN ZAŠČITNI PREMAZ
Korak 6

Smo že na ciljni ravnini! Da boš svoj novi peskovnik lažje zapiral, mu privijačiš še ročaje po svojem 

izboru, opcijsko pa lahko dodaš še zapahe za boljše zapiranje. Na koncu peskovnik prebarvaj z 

glazuro za zaščito pred vremenskimi vplivi in mu ob strani dodaj še objemko, v katero lahko 

vstaviš senčnik za zaščito pred soncem.

GROBE POVRŠINE IN ROBOVE 

OBRUSI Z BRUSNIM PAPIRJEM.



11 | 12

MAJHNI NASVETI – VELIK UČINEK

PREDHODNO VRTANJE
Pri predhodnem vrtanju obdelovanec pripraviš na povezavo. Da lahko lesene 

elemente z vijaki brezhibno povežeš med seboj, vedno predhodno izvrtaj le 

tisti element, skozi katerega vijak prodre v celoti. Cefranje izvrtin najbolje 

preprečiš tako, da element podložiš s kosom starega lesa.

BARVANJE
Da barvo ali olje naneseš enakomerno, priporočamo navzkrižno barvanje, 

kar pomeni, da barvo ali olje s čopičem ali valjčkom najprej naneseš prečno 

glede na smer vlaken, nato pa še v smeri vlaken. Olje po nanosu ne ostane 

na površini, ampak se vpije. Odvečno olje po nekaj minutah temeljito obriši z 

bombažno krpo v smeri vlaken.

Priporočamo ti, da pri brušenju zaščitiš oči in dihala z zaščitno masko in 
zaščitnimi očali. 

BRUŠENJE
Les obrusi, da dobiš gladko, enakomerno površino brez iveri. Ta je prijet-

na na otip in pogoj za enakomeren nanos barve. Z brusnim držalom vedno 

brusi v smeri vlaken.

Za vrtanje potrebuješ akumulatorski vrtalnik in sveder za les v navedeni 
velikosti (glej informacijski blok »Za to potrebuješ:«).

VIJAČENJE
Z vijačno povezavo obdelovancev ustvariš ločljive povezave med 

posameznimi deli. 

Za vijačenje potrebuješ akumulatorski vijačnik in 
ustrezen vijačni nastavek.

Pred barvanjem razprostri ponjavo in se pri delu drži navodil za obdelavo 
na embalaži.

Čas izdelave: Navedeni čas služi le kot groba ocena potrebnega časa za izdelavo. Izračun temelji na načrtovanju projekta običajne velikosti z upoštevanjem izkušenj obrtnikov ter 
uporabe običajnih pripomočkov. Pri izračunu je upoštevano, da so vsi materiali in pripomočki že priskrbljeni. Za izdelavo so možna odstopanja pri količini potrebnega časa, ki so odvisna 
predvsem od od lokalnih pogojev, osebnih sposobnosti in razpoložljivih pripomočkov. Vsi izračunani časi ne upoštevajo časa za obdelavo površine in morebitnih odmorov.

OBI GmbH & Co. Deutschland KG izrecno izključuje kakršno koli odgovornost pri napačni uporabi materialov in orodij ali nepravilni in nestrokovni obdelavi, ki ni v skladu z navodili. 
Prikazani načini izdelave v tem dokumentu se štejejo le kot priporočila, za katere so lahko potrebne spremembe glede na lokalne pogoje, uporabo in morebitne zakonske zahteve. Pri 
izvajanju del zagotovite osebno varnost in po potrebi uporabljajte ustrezno osebno varovalno opremo. Električna dela smejo izvajati le električarji (DIN VDE1000-10). Svoje zmogljivosti 
ocenite realno in v primeru nejasnosti prosite za pomoč izkušene pomočnike. Del ne izvajajte, če niste seznanjeni z veljavnimi varnostnimi predpisi.

*
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