
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

Do omare s sladkarijami, police s knjigami ali na vrh sveta.
Svojemu malčku izdelaj varno in priročno leseno pručko, s pomočjo katere se bo lahko
aktivno vključeval v vsakdanje aktivnosti. Da bo uporaba še zabavnejša,
jo poriši z najljubšim risanim junakom. Les in minimalističen dizajn
bosta trendovsko dopolnila tako otroško sobo kot ostale prostore. MOJSTROVALEC

Simon

Varna pručka

Čas dela:

okoli 1.5 ure Video izdelave poišči na 

www.obi.si

ORODJE, MATERIAL
- Akumulatorski vrtalnik
- Komplet vijačnih nastavkov Torx
- Sveder za les 4 mm
- Vbodna žaga
- Meter, ravnilo
- Svinčnik
- Čopiči
 

- Zajeralna ali ročna žaga
(opcijsko)

Izdelek

Troslojna plošča, smreka B/C, 19 mm, 250 x 205 cm
Okrogla palica, bor, 2,8 x 2,8 x 240 cm
Mini kvadratna letev, bor, 2,0 x 2,0 x 90 cm
Vijaki Spax-S A2, nerjaveči, 4 x 35 mm (25 kos)
OBI Ekspress olje, brezbarvni, 750 ml
OBI lak 2 v 1, bel, 750 ml
Brusni papir K120 **

OBI šifra

1459627
1609510
1611268
2790962
4348074
1851914

Količina

1,3 m²
1 kos
2 kosa
2 paket
1 kos
1 kos
1 kos

* Materiali so pripravljeni za varno pručko velikosti d: 41 cm x g: 49 cm x v: 95 cm
** Ni del skupne ocene stroška

Skupna cena: 
od 101 EUR

Saša
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KORAK ZA KORAKOM DO PRIROČNE VARNE PRUČKE

1. NAREDI STRANICI
Potrebuješ dve plošči troslojne smreke debeline 19 mm in dimenzije 55 x 95 cm, ki ti ju lahko ugodno razrežemo tudi pri nas na razrezu lesa.. Na enem 
(zgornjem) robu plošče izmeri 40 cm, na drugem (spodnjem) pa 50 cm in s pomočjo druge deske nariši ravno črto. Enako naredi še na drugi plošči. 
Zaokroži še robove obeh stranic: na vsak vogal nariši okrogolino, pomagaj si s pločevinko barve ali kozarcem. Vse skupaj odžagaj z vbodno žago.
Začni z daljšo črto, nato še vogale.

2. RAZREŽI IN POBRUSI LES
Za varno pručko potrebuješ še:

Iz trislojne lepljene smrekove plošče:
 - 2 plošči dimenzije 38 x 35 cm in 38 x 25 cm (stopnici)
 - 1 letvico dimenzije 38 x 7 cm (povezava za stabilnost) 
Iz bora ali drugega lesa:
 - 2 letvici dolgi 35 cm (opora za stopnici)
 - 2 letvice dolge 25 cm (opora za stopnici)
 - 2 okrogli palici dolgi 38 cm (držalo)
Les razreži na zgornje dimenzije. Hitro in ugodno ti ga lahko tudi na našem oddelku za razrez lesa. Doma ga še skrbno pobrusi in zaradi varnosti 
malčkov še enkrat preveri, da ni kje ostala kakšna trska.

3. POBARVAJ LESENE ELEMENTE
Še pred sestavljanjem les zaščiti z oljem in ga pobarvaj. Simon se je odločil za kombinacijo naravnega videza lesa ter beli stranici z ljubko lisičko.
Ti jo pobarvaj po svoje, na pomoč ti lahko priskočijo tudi mali mojstrovalci. Z idejami ali spretnimi ročicami.

4. DODAJ PODPORI ZA STOPNICI
Zdaj pa sestavljat! Najprej na plošči - stranici stojala - označi mesto za vijačenje podpor, ki bodo držale stopnice.
Pripravi si ploščo in letvice dolge 35 in 25 cm. 

Širši del plošče je spodnji del pručke, ožji pa zgornji. Od spodnjega dela na “ravni” strani plošče odmeri 20 cm in na dveh mestih privijači krajšo 
letvico (25 cm). Na “neravni” strani pa 40 cm in enako na dveh mestih privijači daljšo letvico (35 cm).
Postavitev prezrcali in privijači podpore še na drugi plošči.

5. NAMESTI DRŽALO
Na zgornjem (ožjem) delu plošče označi na obeh straneh 4 cm od roba mesto za vijačenje okroglih palic, ki služita kot opora oz. držalo.
Luknje izvrtaj tudi v palici in ju privijači na stranico.

6. PRIVIJAČI STOPNICE
Na opore privijači deske, ki bodo služile kot stopnice. Vrtaj s spodnje strani, krajšo stopnico na dveh mestih, daljšo pa treh.



7. SESTAVI PRUČKO V CELOTO
Na vrh položi drugo stranico. Najprej jo privijači na oporah za stopnice, nato pa še na mestih dveh okroglih palic.

8. DODAJ POVEZAVO
Za varnost in stabilnost pručke privijači še povezavo - letvico iz troslojne smreke dimenzije 37 x 7 cm. Od zgornje stopnice izmeri 7 cm,
označi dve mesti za vijačenje povezave, izvrtaj luknje in jo privijači na pručko.

8. TA-DA
Vsestranska varna pručka je pripravljena, da jo tvoj malček osvoji!
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KORAK ZA KORAKOM DO PRIROČNE VARNE PRUČKE

Video izdelave
poišči na

www.obi.sita-dam


