
Nepogrešljiv element vsake dnevne sobe. Preprosta in uporabna 
klubska mizica,  modernega izgleda, izdelana iz lesa in v tvojih  
najljubših barvah. Kadar je ne potrebuješ, jo enostavno razstaviš 
in pospraviš v kot. 

KLUBSKA MIZICA ZOJA
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

MOJSTROVALEC
Admir



Izdelki, ki jih potrebuješ za izdelavo

Koraki izdelave

IZDELAJ NOGE ZA MIZICO

SESTAVI NOGE

POBRUSI IN POBARVAJ LES 

POLAKIRAJ VRHNJO PLOŠČO

SESTAVLJANJE MIZICE

Iz konstrukcijskega lesa nareži 2 krajši letvi (42 cm) in 2 daljši letvi (45,5 cm). Letve na spojih zvrtaj s svedrom 
premera 15mm - te so namenjene za pokrivne lesene čepe. Vrtaj globino lesenih čepov. Nato zvrtaj do konca s 
svedrom premera 4mm. Razmak med krajšima letvama je 4 cm.

Izvrtane luknje premera 4mm na daljši letvi namaži z lepilom, stisni h krajši letvi in privijači skupaj z vijakom. 
Zunanje luknje v premeru 15 mm prav tako namaži z lepilom in jih pokrij z lesenimi čepi.

Mizni nogi pobrusi in pobarvaj s poljubno barvo.

Pobrusi robove na plošči in jo zaščiti z brezbarvnim lakom za les. Po želji jo lahko tudi pobarvaš.

Počakaj, da se vse posuši, potem pa leseno ploščo vstavi v sestavljeni nogi in mizica je končana.

Izdelek OBI šifra količina

MIZNE NOGE: Konstrukcijski les, skobljan, 200 x 34 x 34 cm

Barva na vodni osnovi, antracit 

5272562

5230230

2 kos

1 kos

PLOŠČA: Lepljen les, bukev, 28 mm, 200 x 40 cm

Lepilo za les Pattex Wood Express 250g  

4248985

6971147

1 kos

1 kos

Pokrivni leseni čepi

Brusni papir* 

3098282 1 zavoj

1 kos

Vijaki SPAX T-star, velikost 4 x 60 mm 7598709 1 zavoj

OBI Prozoren lak brezbarvni, 750 ml 4346557 1 kos

Materiali ustrezajo za klubsko mizico velikosti d: 90 x š: 40 x v: 45 cm. Dimenzijo si lahko prilagodite po željah.
*Ni del skupne ocene stroška 

Skupna cena: od 87 EUR

Čas dela: okoli 2 ure + sušenje

Video izdelave poišči na www.obi.si 
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