Aφιέρωμα Όαση στο σπίτι

Ξυλοπροστασία

Οποιαδήποτε ξυλεία εκτεθειμένη
στο ύπαιθρο χρειάζεται κάποιο
είδος προστασίας. Εκτός από
τα προστατευτικά αστάρια
εμποτισμού υπάρχουν και πολλά
είδη χρωμάτων που εγγυώνται
προστασία από την υγρασία και
από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Υπάρχουν επίσης έγχρωμα
βερνίκια υδατικής βάσης δύο
συσκευασιών -οι γνωστές λαζούρες- που αδιαβροχοποιούν το ξύλο
αφήνοντας μεγάλα περιθώρια
για την επιλογή της τελικής του
εμφάνισης. Σε κάθε περίπτωση,
ένα ενδιάμεσο ψιλό τρίψιμο είναι
απαραίτητο.
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Tραπεζάκι
ξαπλώστρα

Νομίζει κανείς ότι προέρχονται από κάποιο έτοιμο σετ! Και σε κάποιο βαθμό είναι έτσι. Η ξαπλώστρα
αποτελείται από δύο παλέτες 60 x 80 εκ. (πλάτη και πόδια) και μια ενδιάμεση παλέτα 40 x 60 εκ. Το
αν θα είναι ανοιχτή σε όλο το μήκος της ή με την πλάτη ανεβασμένη, αυτό ρυθμίζεται με ένα αλυσιδάκι που πιάνει σε δύο ποδαράκια και μπορεί να συγκρατήσει ελαφρά αναδιπλωμένη την ξαπλώστρα.
Η πλάτη σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζεται πίσω με ένα καδρονάκι. Δύο μικρές παλέτες -η μια
πάνω στην άλλη- χρησιμοποιήθηκαν για το τραπέζι της φωτογραφίας. Βοηθητικό τραπεζάκι για το
απογευματινό τσάι, τα περιοδικά και ό,τι άλλο θέλετε να έχετε κοντά σας τις ώρες της χαλάρωσης.
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1 Πριν βάψετε τις
παλέτες, φροντίζετε να
λειάνετε πολύ καλά όλες τις
επιφάνειες.
2 Την πλάτη θα την
ενώσετε με την επιφάνεια
καθίσματος στην πάνω
πλευρά με 3 μεντεσέδες.
3 Με 3 μεντεσέδες θα
ενώσετε την επιφάνεια
καθίσματος και με το κάτω
τμήμα της ξαπλώστρας,
που προορίζεται για τα
πόδια.
4 Στα πόδια στερεώστε
γερά σε βίδες 6 x 80
χλσ. την αλυσίδα για τη
ρύθμιση της κλίσης της
ξαπλώστρας.

Παλέτες

Ξύλινες επιφάνειες από σανίδες
καρφωμένες σε καδρόνια, που
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων διάφορων κατηγοριών. Υπάρχουν οι τυποποιημένες
παλέτες EURO διαστάσεων 80 x
120 εκ. με σανίδες πλάτους 14,4
εκ. και πάχος 22 έως 25 χλσ. Οι
υπόλοιπες παλέτες (μιας χρήσεως)
υπάρχουν σε ποικιλία διαστάσεων
από 60 x 40 εκ. μέχρι και 100 x 200
εκ. Σε τεχνικά πολυκαταστήματα
μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν τέτοιες παλέτες.

Xρώματα:
Χρωτέχ ✆ (210)
52.30.116
Βερνίκια:
Βondex ✆ (2310)
77.83.50
Παλέτες:
Praktiker ✆ (210
) 34.93.150

