
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

Si želiš narediti čisto preprost navpičen vrtiček?
3, 2, 1, pa ga imaš! Zavzame res malo prostora,
posajena zelišča si ne bodo hodila "v zelje",
pa še lepo so razporejena in vedno pri roki.

MOJSTROVALEC

Simon

Vertikalna oaza

Čas dela:

okoli 1 uro + sušenje Video izdelave poišči na 

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: lepljen les, smreka, 18 mm, 120 x 20 cm
Paleta za izdelavo pohištva, surova, 120 x 80 cm
Vijaki SPAX T-star, velikost 4 x 60 
OBI prozoren lak brezbarven 750 ml
Brusni papir K180 **

OBI šifra

1852847
1286640
7598709
4346557

Količina

2 kosa
1 kos
1 zavoj
1 kos
1 kos

Čepasta folija za visoke grede (opcijsko) ** 1721968 1 zavoj

* Materiali so pripravljeni za vertikalno oazo velikosti d: 120 x š: 15 x v: 80 cm.
** Ni del skupne ocene stroška

Skupna cena: 
od 42 EUR

Lara
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1. PRIPRAVA MATERIALA
Imaš doma kakšno paleto odveč? Spremeni jo v urbano vertikalno oazo! Če palete nimaš, skoči ponjo v OBI. 
Potrebuješ še tri 120 cm dolge in 8 cm široke letve za poličke. Simon je uporabil smrekov lepljen les in ga
razžagal na ustrezne dimenzije.

2. BRUŠENJE
Paleto najprej pobrusi, da odstraniš drobce in zgladiš površino. Uporabi brusni papir K180. Pri brušenju
lahko uporabiš tudi ekscentrični ali tračni brusilnik, ker so palete grobe. Priporočamo, da si pri tem in
naslednjem koraku zaščitiš oči in dihala z zaščitno masko ter zaščitnimi očali. Ko paleto pobrusiš, jo še
ometi in odstraniti prah.

3. BARVANJE
Paleto zaščititi s premazom za les za dolgotrajen obstoj videza. Počakaj, da se premaz posuši. Po želji jo pusti
naravnega videza ali jo pobarvaj. Lahko samo kakšno poličko, lahko jo porišeš z vzorčki... Prepusti se domišljiji!

4. VIJAČENJE
Paleto položi na delovno površino in z vrtalnikom pravokotno
nanjo privijači letve, da zapreš prostor med ‘nogami’ ter paleto.
Vsako letev privijači na šestih mestih, da bodo poličke stabilne.

5. TA-DAM
Projekt je končan! Izberi še zelišča ali rožice. Če jih misliš posaditi,
poličke obloži s čepasto folijo, sicer pa jih z lončki vred postavi vanje.

KORAK ZA KORAKOM DO ZELENE ALI CVETOČE VERTIKALNE OAZE

ta-dam

Video izdelave poišči na 
naši spletni strani.

www.obi.si


