
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

Naj vlada kreativni red!
Svojemu šolarju izdelaj praktično mizo, za katero bo osvajal nova znanja,
ustvarjal pa tudi sanjaril. Lesena miza minimalističnega dizajna ima trdno konstrukcijo
in priročen predal za shranjevanje, v katerega hitro pospravi vse drobnarije.
Skupaj jo lahko pobarvate v najljubšo barvo ali porišete z vzorčki. MOJSTROVALEC

Simon

Šolska miza

Čas dela:

okoli 2.5 uri + sušenje Video izdelave poišči na 

www.obi.si

ORODJE, MATERIAL
- Akumulatorski vrtalnik
- Komplet vijačnih nastavkov Torx
- Sveder za les 3 mm
- Vbodna žaga (opcijsko)
- Meter, ravnilo
- Svinčnik
- Čopiči
 

Izdelek

Troslojna plošča, smreka B/C, 19 mm, 250 x 205 cm
Vijaki križni vgreznjena glava, 4 x 50 mm (100 kos)
Vijaki križni vgreznjena glava, 3 x 20 mm (25 kos)
Panti (oglati šarnir), 60 x 60 mm
OBI Ekspress olje, brezbarvni, 750 ml
Brusni papir K120/brusna goba **

OBI šifra

1459627
2793750
2791812
9966847
4348074

Količina

2,8 m²
1 paket
1 paket
3 kosi
1 kos
1 kos

* Materiali so pripravljeni za šolsko mizo velikosti d: 1200 x š: 65 cm x v: 70 cm

Skupna cena: 
od 159 EUR
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KORAK ZA KORAKOM DO PRAKTIČNE ŠOLSKE MIZE

1. PRIDI V OBI PO MATERIAL

2. IZREŽI NOGE ZA MIZO

Za šolsko mizo potrebuješ iz troslojne lepljene smrekove plošče debeline 19 mm:

 - 2 x ploščo 60 x 70 cm (stranici/nogi)
 - 4 x desko 120 x 15 cm
 - 1 x ploščo 120 x 50 cm (zgornja površina mize, premični del)
 - 1 x ploščo 116 x 56 cm (spodnja površina mize/predal)

Vse to ti hitro in ugodno razrežemo v OBI-ju, samo tale seznam imej s seboj. Tako enostavno! 
Če se razresa lotiš sam/a, ne pozabi na zaščitno opremo - masko, očala in rokavice.

Pripravi obe plošči 60 x 70 cm, svinčnik, meter in vbodno žago. Ta korak lahko izpustiš in pustiš plošči v enem kosu ter samo pobrusiš robove. Lahko pa 
izrežeš noge. Mere na ploščo preslikaj iz spodnjega načrta.

* Mere so v cm.
Po liniji izreži in uporabi kot šablono še za drugo stran.

4. SESTAVI MIZO
Najprej poveži stranski plošči oz. nogi. Pripravi si 3 deske 120 x 15 cm. Eno privijači spredaj, drugi dve pa zadaj - eno zgoraj in drugo spodaj. Vijači na 
večih mestih, za lažjo predstavo pa si poglej še video vodič.

3. POBRUSI VSE ROBOVE
Vsem lesenim površinam pobrusi robove. Pomagaj si z brusno gobico.

 

 

 



5. DODAJ DNO PREDALA
Vzemi ploščo dimenzije 116 x 56 cm, ki bo služila kot dno predala. Vstavi jo do robov in privijači iz vseh strani.

6. DODAJ ŠE ZGORNJO POVRŠINO
Delovna površina šolske mize je sestavljena iz dveh delov - fiksnega in premičnega. Najprej na zadnjo stran mize namesti fiksni del, to je deska dimenzije 
120 x 15 cm, ki ti je še ostala. Zdaj namesti še premični del, ploščo dimenzije 120 x 50 cm. Fiksiraj jo z dvema sponama. Te namesti 8 cm od roba na 
obeh straneh. 

7. ZAŠČITI MIZO
Mizo premaži še z oljem za les. S tem jo zaščitiš in si olajšaš čiščenje. Če želiš lahko mizo tudi pobarvaš, mi smo jo pustili kar naravno.

8. TA-DA
Usedi se in prepusti svoji ustvarjalnosti. Samo nebo je meja!
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KORAK ZA KORAKOM DO PRAKTIČNE ŠOLSKE MIZE

Video izdelave
poišči na

www.obi.sita-dam


