
Masiven, kvaliteten in prav simpatičen zabojnik za vsestransko  
shranjevanje. Vanj lahko shraniš drva, knjige, odeje, igrače ali pa ga 
preprosto uporabiš za sedenje ob kaminu - kot nekoč naše babice in 
dedki. Poglej si video vodič in preberi kratka navodila izdelave, ki ti jih  
je pripravil naš mojstrovalec Admir, ter izdelaj zares uporaben zabojnik. 

ZABOJNIK BOJAN
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

MOJSTROVALEC
Admir



Izdelki, ki jih potrebuješ za izdelavo

Koraki izdelave

PRIPRAVI PLOŠČE ZA ZABOJ

SESTAVI ZABOJNIK

PRIPRAVI IN DODAJ ŠE POKROV 

ZAŠČITI ZABOJNIK

Iz trislojne smreke izreži štiri plošče v velikosti zaboja, ki si ga želiš. Izvrtaj luknje na spodnji in stranskih ploščah 
na mesta vijačenja. Na stranskih ploščah (okvir) izvrtaj po 3 luknje na krajši stranici plošče, skupaj torej 6. 
Izvrtaš jih 9 mm od roba in v razmaku 5 cm. Vrtaš s svedrom premera 15 mm do globine okoli 1 cm (za pokrivne 
lesene čepe), nato pa izvrtaš še s svedrom premera 4 mm do konca za vijak. Na pod zaboja izvrtaj 12 lukenj - 
po 3 luknje na vsako stranico. Vrtaš jih s svedrom premera 4 mm za vijak.

Privijači stranice skupaj. Luknje pokrij z lepilom in lesenimi čepi ter pobrusi. Nato privijači še pod. 

Na ploščo za pokrov privijači odmični sponi, nato pokrov privij na okvir zaboja. Dodaj blažilca za mehko 
zapiranje. Na pod privijači še štiri koleščke.

Na koncu pobrusi še vse zunanje robove zaboja in ga premaži z zaščitnim prozornim lakom.

Izdelek OBI šifra količina

PLOŠČE ZA ZABOJ: Trislojna smreka B/C, debelina: 19 mm

Vijaki SPAX T-star, velikost 4 x 60 

Pokrivni leseni čepi

OBI Prozoren lak brezbarvni 750 ml

1459627

7598709

3098282

4346557

1,6 m²

1 zavoj

1 zavoj

1 kos

Krmilno kolo, 50 x 19 mm

Lepilo za les Pattex Wood Express 250g  

9938002

6971147

2 kosa

1 kos

Krmilno kolo, 50 x 19 mm

Brusni papir* 

9938044 2 kosa

1 kos

Odmična spona 1243914 2 kosa

Blažilec za mehko zapiranje 

Vijaki SPAX T-star, velikost 4 x 16

4306387

4452173

1 kos

1 zavoj

Materiali ustrezajo za zabojnik velikosti d: 70 x š: 43 x v: 43 cm. Dimenzijo si lahko prilagodite po željah.
*Ni del skupne ocene stroška 

Skupna cena: od 110 EUR

Čas dela: okoli 3 ure + sušenje
Video izdelave poišči na www.obi.si 

1

2

3

4


