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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*

3,5 h
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NOTRANJI
STEBER

SESTAVNI DELI IZ ODDELKA RAZREZA LESA

STRANICE

Vsak kos pohištva je drugačen! 
Razmerja velikosti lahko odstopajo od tvoje 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)

A B

C

A Terasne deske 2,8 x 14,5 x 132,2 cm

B Terasne deske 2,8 x 14,5 x 57,2 cm

C Podkonstrukcija iz duglazije 4,5 X 7 x 60 cm

A CB

NAKUPOVALNI SEZNAM

Les (duglazija) 4,5 x 7 x 200 cm
(šifra: 7976525), 2 kosa
Les (duglazija) 2,8 x 14,5 x 300 cm
(šifra: 1430800), 6 kosov

Spona za žično vrv - 4 mm
(šifra: 3266012), 1 kos
vijaki SPAX-INOX 4,5 x 50  
(šifra: 3579448), 2 zavoja
Natezalna sponka 
(šifra: 5279443), 1 kos
Tekoči meter vrv - žična 2 mm 
(šifra: 3267275), 1 kos

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

NAVODILA ZA RAZREZ KUPLJENEGA LESA 
(mere so v cm)

2 kosa lesa (duglazije) 4,5 x 7 x 200 cm 
(7976525) 
NAREŽEMO NA DIMENZIJE:
4,5 X 7 x 60 cm. 6 kosov (C)

6 kosov lesa (duglazije) 2,8 x 14,5 x 300 cm 
(1430800)
NAREŽEMO NA DIMENZIJE:
2,8 x 14,5 x 57,2 cm, 8 kosov (B)
2,8 x 14,5 x 132,2 cm, 8 kosov (A)SKUPNA CENA: 

od 132 EUR
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MATERIAL

BARVE IN PRIBOR

ORODJE

W1 
Akumulatorski 
vijačnik

M1 
Brusni papir  
K 120

F1 
Barva po izbiri

F2 
Ploščati čopič 50 mm

W2 
Komplet 
vijačnih 
nastavkov 
Torx

M2 
Ponjava 4 x 5 m       

M3 
Vijaki SPAX-INOX 75 kos 
4,5 x 50 (3579448) -
2 zavoja

M11 
Jeklena vrv
1 tekoči meter

W3 
Sveder za les  
4 mm

W6 
Brusno držalo

W7
Zložljivi meter

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.

W8
Svinčnik

W16
Ščipalne klešče

POTREBUJEŠ (Stran 2/2)

M12 
Pocinkan napenjalec
s kavljem/ušesom
M5 x 50 mm

M13 
Pocinkana sponka
za vrv
4-delni komplet,
1-3 mm

M15
Folija za vrtni
ribnik
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BARVA
Naj tvoja visoka greda na spomladanskem 

soncu zasije v katerikoli izbrani barvi!

IZVRTAJ STRANICE
S predhodnim vrtanjem pripraviš deske na enostavno montažo.

BRUŠENJE 
Vsak začetek je preprost: pred sestavljanjem vse lesene

sestavne dele obrusi.

0,5 ure

0,5 ure

1 ura +

1 ura

STRAN 7

STRAN 8

STRAN 9

SESTAVLJANJE STRANIC
Stranica na stranico: Privij prve deske na notranje 

stebre in tvoja visoka greda že skoraj stoji!

STRAN 10

(Stran 1/2)

KORAK ZA KORAKOM DO NOVEGA KOSA POHIŠTVA

dodaten čas 
sušenja
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OBLOGA
Kmalu bo vse zeleno. Z oblogo pripraviš svojo visoko gredo na zasaditev.

STRAN 141 ura

MONTAŽA
Opravljeno! Z ostalimi deskami bo tvoja visoka greda dobila svojo obliko. 

Še malo pa lahko začneš z vrtnarjenjem!

STRAN 11 - 130,5 ure

(Stran 2/2)

KORAK ZA KORAKOM DO NOVEGA KOSA POHIŠTVA

NASVETI ZA 
VISOKO GREDO

ZAŠČITA PRED POGLEDIOPORA ZA VZPENJAVKE

PROSTOR ZA DEKORACIJO
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Za to potrebuješ:

BRUŠENJE
Korak 1
Obrusi robove lesa z brusnim držalom in brusnim papirjem zrnatosti K 120. 

Vrtanje, vijačenje, brušenje in barvanje – vse 

informacije za uspešno izdelavo najdeš na  

predzadnji strani.

K 120/ K 180M1W6
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Za to potrebuješ:

BARVA
Korak 2

Pobarvaj sestavne elemente z izbrano barvo. Pusti, da se dobro posušijo in ponavljaj postopek, 

dokler ne dosežeš želene intenzivnosti barve. 

Pred barvanjem vedno razprostri ponjavo in se pri delu drži navodil za 

obdelavo na embalaži. Dodatne nasvete na temo barvanja najdeš na 

spletni strani OBI.si

F2M2 F1
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Za to potrebuješ:

IZVRTAJ STRANICE
Korak 3 

Izvrtaj vse stranice A in B. 

Opomba: Število desk je odvisno od višine visoke grede!

Najprej označi deske, kot je prikazano na sliki. 

Nasvet: Pri vrtanju podloži star kos lesa, da preprečiš cefranje lesa na spodnji strani.

A B

4 m
mW3

Visoka greda je na voljo v različnih velikostih. 
Pri različici, kjer je stranica A daljša od 90 cm,
je potreben še notranji steber C za stabilizacijo.
Če je tvoja visoka greda krajša,
izvrtaj samo zunanje izvrtine!

A

(Sredina)

35 mm

63 mm 20 m
m

20 m
m

B

23 mm

51 mm
20 m

m
20 m

m
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Za to potrebuješ:

SESTAVLJANJE STRANIC
Korak 4
Privij deske za vzdolžne stranice A na notranje stebre C, kot je prikazano.

Pri vsaki deski je en konec izmenično poravnan z zunanjim stebrom.

Razmik med vsako posamezno desko znaša 5 mm.

Pomembno! 5 mm razmika pusti tudi med spodnjo stranjo spodnje deske in koncem stebra.

M3 CA

4,5 x 50 m
m

Spodnja stran

poravnano

5 mm

razdalja 5 mm 

od spodnje strani deske

do konca stebra

reža 5 mm

med deskami

C

A

5 mm

Pogled od zgoraj

poravnano

poravnano
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Za to potrebuješ:

MONTAŽA
Korak 5
Privij deske B krajših stranic na prej izdelane vzdolžne stranice, kot je prikazano na sliki.

Upoštevaj izmenično spremembo smeri in ustrezno poravnaj deske pred nameščanjem.

Nasvet: Za ta delovni korak je priporočljiva pomoč druge osebe.

4,5 x 50 m
mM3 B

B

poravnano
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Za to potrebuješ:

MONTAŽA
Korak 5
Pri visoki gredi, ki je višja od 90 cm, moraš za dodatno stabilizacijo namestiti jekleno vrv med 

notranja stebra na sredini grede. Ta preprečuje, da bi teža prsti za rastline razširila visoko gredo.

Prevrtaj nasprotna srednja stebra na višini zgornjega roba ogrodja. Pri tem uporabi šablono za 

vrtanje 1, ki jo namestiš, kot je prikazano, nato pa s svinčnikom označi mesta izvrtin in prevrtaj 

stebre na teh mestih.

4 m
mW3W8

40 m
m

40 m
m

Pogled s strani

Sredina

Visoka greda je na voljo v različnih velikostih in oblikah. Če tvoja izbrana 

različica vključuje zaščito pred pogledi, poveži srednja stebra na višini 

40 mm nižje od zgornjega roba ogrodja.
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Za to potrebuješ:

MONTAŽA
Korak 5
Poveži stebra na sredini z jekleno vrvjo. S ščipalnimi kleščami odščipni ustrezen kos jeklene vrvi 

– naj bo raje nekoliko predolg kot prekratek! Na koncu vrvi naredi zanko, nanjo pripni sponko za 

jekleno vrv in jo fiksiraj z ustreznim viličastim ključem.

V skladu z navodili napelji prosti konec vrvi skozi izvrtine obeh stebrov in nato tudi na drugem 

koncu vrvi naredi zanko okoli ušesa napenjalca in jo prav tako fiksiraj s sponko za jekleno vrv. 

Pazi, da sta navoja napenjalca čim bolj odvita. Namesti prvo zanko na kavelj napenjalca in 

jekleno vrv napni s privijanjem napenjalca.

M12 

M13 M11

W16

Napenjanje vrvi

s privijanjem napenjalca.
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OBLOGA
Korak 6
Preprosti osnovni koraki za pravilno oblaganje tvoje visoke grede.

Zaščiti ogrodje visoke grede pred vlago tako, da ga od znotraj obložiš s čepasto folijo.

Kos mreže proti glodavcem pod gredo ščiti rastline pred neželenimi obiskovalci.

4,5 x 50 m
mM3 M16M15

W16

Namesti čepasto folijo na notranje strani visoke grede 

in jo pritrdi z vijaki na stebrih ogrodja.

650 cm

Višina ogrodja – 5 cm

Določi potrebno dolžino čepaste folije glede na notranji obseg 

visoke grede in jo odreži. Višina folije je odvisna od višine 

ogrodja tvoje grede.

PRED ZASADITVIJO 
PRIPOROČAMO, DA NAREDIŠ 
ŠE OBLOGO
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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 

prijetna 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 d. o. o. 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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