
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

Kaj praviš na košček čisto pravega vrta na balkonu ali terasi? 
Najbolj debel paradižnik in najbolj dišečo baziliko v soseski lahko 
pridelaš tudi na majhnem prostoru. Izdelaj luštno gredico, ki je 
velika natanko toliko, kot si želiš. Postaviš jo lahko na veliko teraso, 
na dvorišče ali pa na mini balkon. MOJSTROVALEC

Simon

Balkonska gredica

Čas izdelave

okoli 2 uri + sušenje Video izdelave poišči 
na naši spletni strani.

www.obi.si

ORODJE, MATERIAL
- Akumulatorski vrtalnik
- Komplet vijačnih nastavkov Torx
- Sveder za les 4 mm
- Zajeralna ali ročna žaga (opcijsko)
- Svinčnik
- Ploščati čopič
- Brusni papir K180
- Čepasta folija za visoke grede (opcijsko)

Izdelek

Letve: konstrukcijski les, skobljan 300 x 44 x 44 cm
Dno korita: vezana plošča, breza, 9-slojna, 12 mm, 125 x 250 cm
Vijaki SPAX T-star, velikost 4 x 60 
OBI prozoren lak brezbarven 750 ml
OBI lak 2 v 1, jelka zelen
Brusni papir K180 **
Čepasta folija za visoke grede (opcijsko) ** 

OBI šifra

5272596
5665138
7598709
4346557
1815588

1721968

Količina

12 kos
0,21 m2
2 zavoja
1 kos
1 kos
1 kos 
1 zavoj

* Materiali so pripravljeni za gredico velikosti d: 80 x š: 40 x v: 80 cm. Dimenzijo zlahka prilagodiš svojim željam.
** Ni del skupne ocene stroška 

Skupna cena: 
od 127 EUR

Manca
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1. DOLOČI MERE GREDICE
Koliko prostora imaš? Mere svoje gredice določi tako, da izmeriš prostor, na katerega jo želiš postaviti. 

Nato od dolžine in širine tega prostorčka odštej 2 cm, da bo tvoja gredica dihala. Naša je visoka 80 cm, 

tvoja je lahko poljubno visoka. 

2. DOLOČI ŠTEVILO LETEV
Za izdelavo potrebuješ dve vrsti letev: dolge in kratke. Naše korito bo sestavljeno iz 7 vrstic letev, zato jih 

potrebujemo 4 x 7 = 28. Potrebuješ pa še 4 letve za noge: njihovo dolžino prilagodi želeni višini gredice. Še 

2 krajši letvici pa potrebuješ za dno korita.

3. RAZŽAGAJ LETVE
Ko letvice kupiš, jih odnesi na razrez lesa. En, dva, tri pa ti jih razžagamo. Brezplačno! Če se razreza lotiš 

sam, najprej na lesu s svinčnikom označi izbrane dolžine. Les ogrodja odreži z zajeralno ali ročno žago. 

Obvezno uporabi zaščitno opremo: masko, očala in rokavice. 

4. BRUŠENJE IN BARVANJE
Na les najprej s svinčnikom označi izbrane dolžine. Les ogrodja odreži z zajeralno ali ročno žago. Obvezno 

uporabi zaščitno opremo - masko, očala in rokavice. Če se razreza ne lotiš sam, ti letvice ugodno in hitro 

nažagamo na izbrane dolžine na našem oddelku za razrez lesa.

5. SESTAVI OKVIR KORITA
Izberi 2 najlepši kratki in 2 najlepši dolgi letvi ter jih zloži v pravokotnik. Zakaj morajo biti ravno najlepše? 

Ker bodo čisto na vrhu korita tvoje balkonske gredice in zato najbolj vidne. 

KORAK ZA KORAKOM DO GREDICE PO TVOJIH MERAH



Na okvir položi novo vrsto letev, na vogalih 

jih prekrij križno (glej video). Označi luknje 

za vijačenje: po eno naredi na vseh vogalih in 

še cca. 5 cm pod vogalom. Če delaš gredico, 

ki je daljša, uporabi več vijakov, da bo trdna 

(slika 2). Pri vrtanju pazi, da vogal tesno 

stisneš skupaj.

S svedrom za les debeline 4 mm izvrtaj 

luknjo skozi prvo in drugo letev: brez 

skrbi, s svedrom s seznama druge letve ne 

preluknjaš do konca. Ko izvrtaš luknje, letve 

privijači skupaj z vijaki dolžine 60 mm. Vijake 

privij tako, da bo njihov vrh nižje od površine 

letve.

6. DODAJ NOGE
Zdaj pa postavi korito na noge! Te namesti na notranjo stran korita. Vsako privijači s štirimi vijaki: z dvema 

vijakoma v krajšo in z dvema v daljšo stranico korita. 

Če delaš balkonsko gredico, ki je širša 

od enega metra, ji za večjo stabilnost 

na sredini dodaj še dve dodatni nogi.
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7. IZREŽI IN DODAJ DNO
Na spodnji del korita namesti nosilca za dno - 2 kratki letvi. Privijači ju na sredino daljše stranice korita s tremi 

vijaki, nato pa nanje položi vodoodporno dno. 

8. OBLOŽI KORITO
V korito lahko položiš lonce z rožami ali pa ga napolniš z zemljo. V tem primeru okvir gredice zaščiti pred vlago 

tako, da ga od znotraj obložiš s čepasto folijo. Določi potrebno dolžino in višino čepaste folije glede na notranji 

obseg in višino gredice. Folijo obreži s škarjami ali olfa nožem. Pritrdiš jo lahko z žeblji, vijaki ali spenjačem.

9. TA-DAM
Tako, pa imaš čisto svojo unikatno balkonsko gredico, ki je pripravljena na zasaditev!

Video izdelave poišči na 
naši spletni strani.

www.obi.si

ta-dam


