
V samo nekaj korakih si ustvarite tablo za pisanje s kredo. Uporabite 
jo za zapisovanje opomnikov, nakupovalnih seznamov ali sporočil za 
družinske člane. Dobro se obnese tudi kot zabaven dodatek v otroški 
sobi, kjer otroci lahko izražajo svojo domišljijo. Prednost table je,  
da sporočila ali risbe enostavno pobrišemo in ustvarimo nove. 

TABLA TINA
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

MOJSTROVALEC
Admir



Izdelki, ki jih potrebuješ za izdelavo

Koraki izdelave

POLAKIRAJ HRBTIŠČE

SESTAVI OKVIR

NANESI BARVO ZA PISANJE S KREDO

SESTAVI TABLO

Lesonit MDF ploščo 5 mm od roba oblepi z ličarskim trakom, zato, da ti bo kasneje pri sestavljanju lepilo prijelo 
na okvir. Ploščo obojestransko polakiraj.

Profilne letve nareži na željeno dimenzijo ali uporabi že sestavljen okvir. Pri sestavljanju okvirja si pomagaj s 
sponami za okvirje - nanesi lepilo, letve vstavi v spono, stisni in zabij žebljiček brez glavice. 
Okvir pobrusi in pobarvaj z barvo po želji. 

Za doseganje optimalnega funkcionalnega učinka nanesi dva sloja črne barve.

Ko tabla posuši, na notranji rob okvirja nanesi lepilo in vstavi hrbtišče. Fiksiraj ga s tankimi žebljički, ki jih 
zabiješ tik ob plošči v stranice okvirja. Na zadnjo stran hrbtišča namesti gibljiva obešala. 
Spredaj opcijsko privijači kljukico za obešanje lončka s kredami. 

Izdelek OBI šifra količina

Okvir: Profilna letev, bor, 22 x 24 mm, 2.40 m

Barva za pisanje s kredo Jub Blackboard 0.65l

1609387

2110772137908

2 kos

1 kos

Hrbtišče: Lesonit plošča, surova 4 mm

OBI Prozoren lak brezbarvni 750 ml

4144499

4346557

0,6 m²

1 kos

Gibljivo obešalo z žebljem velikost 4, 10 kos 

Sprej za les, bel 

7612427

4467486 

1 zavoj

1 kos

Vijačni kavelj, ukrivljen, velikost 3 x 40

Lepilo za les Pattex Wood Express 250g

7619422

6971147

1 zavoj

1 kos

Žebljički, velikost 1,4 x 25

Brusni papir* 

Ličarski trak* 

7604523 1 zavoj

1 kos

1 kos

Materiali ustrezajo za tablo velikosti d: 90 x š: 70 cm. Dimenzijo si lahko prilagodite po željah.
*Ni del skupne ocene stroška 

Skupna cena: od 84 EUR

Čas dela: okoli 2 uri + sušenje

Video izdelave poišči na www.obi.si 
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