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Πολλοί και διάφοροι συνδυασμοί
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της κάβας μας είναι η ευελιξία που προσφέρει ως προς τον αριθμό 
και τη διάταξη των κιβωτίων. Με τις διαφορετικές διατάξεις των διπλών και τριπλών στοιχείων 
μπορείτε να προσαρμόσετε την κάβα στις όποιες ιδιομορφίες και απαιτήσεις του χώρου.

Το διπλό στοιχείο φιλοξενεί 
δύο ξύλινα κιβώτια κρασιών, 
τα οποία τραβιούνται εύκολα προς 
τα έξω. Τα κιβώτια απέχουν 5 cm από 
το πάνω καπάκι. Στην παραλλαγή 
με τη λαβή από σχοινί η απόσταση 
αυτή μπορεί να είναι μικρότερη. 
Για την κίνηση των συρταριών 
μπορείτε να επιλέξετε οδηγούς 
μερικού ή ολικού ανοίγματος. 

Στο τριπλό στοιχείο, εκτός από τα 
δύο συρτάρια-κιβώτια, υπάρχουν 
και τρεις κάθετες θήκες, κάθε μία 
από τις οποίες μπορεί να φιλοξενήσει 
τρία μπουκάλια. Για την απόσταση 
της κατασκευής από το δάπεδο 
έχουμε στερεώσει δύο τετράγωνα 
πηχάκια στην κάτω πλευρά με ύψος 
13 mm. Παρακάτω βλέπετε τρεις 
πιθανές διατάξεις των στοιχείων.

Στο δικό μας παράδειγμα, 
τα ξύλινα κιβώτια έχουν πλάτος 
33 cm. Μεταξύ των κιβωτίων και 
του κορμού του επίπλου υπάρχει 
απόσταση 1,25 cm
σε κάθε πλευρά (με οδηγό 
μερικού ανοίγματος).

Α Β Γ
Χαμηλό sideboard: τοποθετώντας ένα διπλό και ένα 
τριπλό στοιχείο δίπλα-δίπλα δημιουργείτε μία ενιαία 
επιφάνεια, π.χ. για την τηλεόραση.

Sideboard plus: ένα πρόσθετο διπλό στοιχείο σπάει 
τη μονοτονία της μεγάλης επιφάνειας και προσφέρει 
περισσότερο αποθηκευτικό χώρο.

Ψηλή κατασκευή: με τα δύο διπλά στοιχεία πάνω στο 
τριπλό, θα δημιουργήσετε έναν μικρό «πύργο». 
Φυσικά υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί.
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Ακολουθούν τα μεσαία κάθετα διαχωριστικά. 
Κολλήστε τα και βιδώστε τα στην πλάκα δαπέδου 
και την πλάτη.

Απλώστε κόλλα στις πάνω ακμές της πλάτης, 
των πλαϊνών και των ενδιάμεσων διαχωριστικών 
και βιδώστε το καπάκι.

Με το έκκεντρο τριβείο και 120άρη λειαντικό δίσκο, 
τρίψτε καλά τις ακμές στην μπροστινή πλευρά 
της κατασκευής.

Περάστε τις βίδες (3,5 x 50 mm) στις τρύπες που έχετε 
ανοίξει στο δάπεδο και βιδώστε από την εξωτερική 
πλευρά.

Με ένα βρεγμένο πανί, σκουπίστε αμέσως την κόλλα 
που έχει ξεχειλίσει πάνω στην ξύλινη επιφάνεια.

Αφού στερεώσετε τις πλευρές πάνω στην πλάκα 
δαπέδου, σειρά έχει η πλάτη, την οποία θα βιδώσετε 
στα πλαϊνά.

Στο καπάκι και στο δάπεδο σχεδιάστε τις θέσεις 
στις οποίες θα κολληθούν η πλάτη, τα πλαϊνά και 
τα χωρίσματα.

Για το βίδωμα, ανοίξτε τρύπες με διάμετρο 3,5 mm 
στα σημάδια του καπακιού και της πλάκας δαπέδου.

Απλώστε κόλλα στις μετωπικές ακμές των εξωτερικών 
πλευρών προτού τις βιδώσετε πάνω στην πλάκα 
δαπέδου.

Μοντάρισμα του κορμού του επίπλου
Συναρμολογήστε τις πλάκες MDF με κόλλημα και βίδωμα (με προτρύπημα). Μετρήστε 
και σημαδέψτε προσεκτικά πάνω στο καπάκι και την πλάκα δαπέδου, για να βρίσκετε τα κέντρα 
με ακρίβεια.

& αποθήκευση ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Προσαρμοζόμενο μέγεθος 
Οι διαστάσεις της κάβας προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις διαστάσεις των ξύλινων κιβωτίων. 
Όσο για τις αποστάσεις μεταξύ των κιβωτίων και 
του κορμού του επίπλου, αυτές εξαρτώνται από 
τους οδηγούς συρταριών που θα επιλέξετε.


