
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

Imaš doma prazno steno in nekaj lepih reči?
Izdelaj čudovito stensko poličko za rož’ce, spomin(k)e, knjige, kamenčke in vse lepe
reči! Z malo spretnosti in večnim lesom ustvari uporaben in lep kos pohištva ter dodaj
piko na i svoji dnevni sobi, pisarni, balkonu ali terasi.

MOJSTROVALEC

Simon

Polička ze lepe reči

Čas dela:

okoli 1.5 ure + sušenje Video izdelave poišči na 

www.obi.si

ORODJE, MATERIAL
- Akumulatorski vrtalnik
- Komplet vijačnih nastavkov Torx
- Sveder za les 5 mm
- Mizarska spona
- Svinčnik
- Meter
- Ravnilo
- Brusni papir K120

- Ploščati čopič (opcijsko)
- Zajeralna ali ročna žaga (opcijsko)

Izdelek

Mreža: letev, bor, 10 x 47 mm, 210 cm
Poličke in škatle: konstrukcijski les, skobljan, 19 x 114 mm, 200 cm
Vijaki SPAX-S, velikost 4 x 50
OBI prozoren lak brezbarven 750 ml
Brusni papir K120 **

OBI šifra

11608835
1941467
2793750
4346557

Količina

6 kosov
2 kosa
1 zavoj
1 kos
1 kos

* Materiali so pripravljeni za poličko velikosti d: 90 x š: 90 cm
** Ni del skupne ocene stroška

Skupna cena: 
od 66 EUR

Maja
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KORAK ZA KORAKOM DO LJUBKE STENSKE POLIČKE

4. SESTAVI ŠKATLI
Sestavi dve polički v obliki škatle. Eno iz letvic, dolgih 25 cm in 21,5 
cm, ter drugo iz letvic, dolgih 35 cm in 16 cm. Uporabi mizarsko 
spono, da se ti letvice med vijačenjem ne bodo premikale.

6. PRIVIJAČI POLIČKE
Mrežo obrni na zadnjo stran in vsak element posebej privijači nanjo. 
Tudi tu si za bolj mirno vijačenje pomagaj z mizarsko spono.

5. DOLOČI POSTAVITEV
Ta korak je najtežji! Poskusi različne kombinacije in si poljubno razporedi 
poličke. Če potrebuješ namig, poglej, kako jih je razporedil Simon. Želeno 
postavitev označi s svinčnikom.

7. TA-DA
A ni krasna? Obesi jo na steno in nanjo postavi tebi ljube stvari.

2. POBRUSI LES
Čas je za brušenje. Vse razrezane letve najprej po robovih pobrusi z 
brusnim papirjem K120. Če bo polička krasila tvoj balkon ali teraso,
jo obvezno zaščiti s premazom za les. Po želji jo tudi pobarvaj.

3. SESTAVI MREŽO
Pri tem koraku uporabi letvice dolžine 90 cm. Vzemi letvici, postavi ju 
vzporedno in mednju pravokotno privijači še eno letvico. Začni na enem 
koncu, potem pa sestavljaj mrežo do konca. Za enakomeren razmik med 
letvicami, uporabi kar eno izmed letvic. Najprej izvrtaj luknje, nato na vsaki 
strani letve privij dva vijaka. Mrežo sestavi do konca. 

1. NAKUPI MATERIAL
Za stensko poličko potrebuješ en kup letvic:

Te dolžine letvic smo uporabili pri naši polički, ti pa si lahko število in velikost vseh elementov prilagodiš po svoje.

Na letvicah s svinčnikom označi izbrane dolžine in jih odreži z zajeralno ali ročno žago. Lahko pa jih po nakupu odneseš na razrez lesa, kjer ti jih 
hitro in ugodno razžagamo mi.

- mreža: 12 letvic dolžine 90 cm,
- zgornja škatla: 4 letvice - 2 x 25 cm in 2 x 21,5 cm,
- spodnja škatla: 4 letvice - 2 x 35 cm in 2 x 16 cm,
- daljša polička, dolga 77 cm,
- 2 krajši polički, dolgi 25 cm.

Video izdelave
poišči na

www.obi.sita-dam


