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          Ανοίγετε τις εγκοπές στις πλά-
κες OSB, (τις οποίες έχετε παραλάβει 
από το τεχνικό πολυκατάστημα κομ-
μένες στις κατάλληλες διαστάσεις), 
ώστε να ταιριάξουν με ακρίβεια τα κα-
δρονάκια.
          Τα καδρονάκια, αν δεν τα έχε-
τε πάρει κομμένα και αυτά στα μέτρα 
σας, δεν είναι δύσκολο να τα κόψετε 
με χειροπρίονο. Αρκεί να χρησιμοποι-
ήσετε και το φαλτσοκούτι σας για σω-
στό ορθογώνιασμα.
          Για τη συναρμολόγηση δε χρει-
άζεται κόλλα. Πραγματοποιήστε όλες 
τις συνδέσεις μόνο με βίδωμα. 
          Βιδώνετε από πάνω τα εγκάρσια  
καδρονάκια στις εγκοπές των όρθια 
τοποθετημένων πλακών.
                  Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζε-
τε βιδώνοντας από πάνω τις οριζόντια 
στρωμένες πλάκες, προσέχοντας να 
πιάνουν όλες οι βίδες στα καδρονάκια 
του σκελετού.
          Το πορτάκι (αριστερά στο σχεδι-
άγραμμα) μοντάρεται με χωνευτό με-
ντεσέ, για τον οποίο θα ανοίξετε τυ-
φλή τρύπα με τρυπάνι Forstner των 
35 χλσ. Το ρεγουλάρισμα γίνεται με τα 
δύο ρυθμιστικά βιδάκια του μεντεσέ. 
          Τέλος, βερνικώνετε ή βάφετε 
όλες τις επιφάνειες και τις ακμές κο-
πής των πλακών. Τα σόκορα μπορεί-
τε αν θέλετε να τα καλύψετε με λε-
πτά ξύλινα πηχάκια ή με ανάλογες 
καλυπτικές ταινίες που θα κολλήσε-
τε με το ηλεκτρικό σίδερο, δημιουρ-
γώντας ίσως και κάποιες χρωματικές 
αντιθέσεις.
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Γρήγορη κατασκευή 
με πλάκα OSB & καδρονάκια

Aφιέρωμα μικροί χώροι

Σαν υλικό για τη βάση χρησιμοποιή-
θηκε πλάκα OSB με πάχος 15-16 χλσ. 
Πρόκειται για υλικό που είναι διαθέ-
σιμο παντού, προσφέρει την αναγκαία 
σταθερότητα και αντοχή για τα μετέπει-
τα φορτία, δουλεύεται εύκολα και πα-
ρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα επιφανεια-

κή δομή. Αν όμως η ιδιόμορφη εμφά-
νιση αυτής της πλάκας δε σας αρέσει, 
μπορείτε χωρίς κανένα πρόβλημα να 
χρησιμοποιήσετε MDF, πλακάζ ή συ-
γκολλητό ξύλο, αρκεί να έχουν το ανά-
λογο πάχος. Οι οδηγίες για την κατα-
σκευή παραμένουν ίδιες. 

Το μέτρημα του ύψους 

Για να βρείτε ακριβώς το ύψος του δωματίου θα 

χρησιμοποιήσετε δύο σπαστά δίμετρα. Τοποθετείτε το 

ένα όρθιο να ακουμπάει στο δάπεδο και κρατάτε το άλλο 

με τη μια άκρη του στην οροφή και την άλλη, με την 

ένδειξη των δύο μέτρων προς τα κάτω, πλάι στο πρώτο. 

Μπορείτε τώρα να διαβάσετε τα εκατοστά δίπλα στην 

άκρη του κάτω μέτρου και να βρείτε το ύψος με την 

πρόσθεσή τους στα δύο μέτρα.  

Ο σκελετός του κρεβατιού

Κατασκευάζεται με καδρονάκια πάνω στα οποία 

προσαρμόζονται δύο σειρές τάβλες SULTAN LADE της 

IKEA. Το ένα από τα πέντε ροδάκια μπαίνει στο κέντρο 

του κρεβατιού για καλύτερη σταθερότητα. 

5 6

87

2

3

4

5+6

7

8

Βοηθητικοί χώροι
Aριστερά: Ανάμεσα στις δύο ραφιέρες EXPEDIT 
από την ΙΚΕΑ, με δύο ρετάλια και ένα κονταρόξυλο, 
οργανώνετε το χώρο για το κρέμασμα των ρούχων. 
Δεξιά: Τα σκεπάσματα διπλώνονται και αποθη-
κεύονται σε ένα κάνιστρο. Το πορτάκι ανοίγει προς 
τα δεξιά, για να μην αφήσει η χειρολαβή σημάδια 
στον τοίχο.
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Ροδάκια στήριξης
Για τη στερέωση του 
κρεβατιού θα χρειαστείτε 
πέντε ροδάκια, έτσι 
ώστε να κατανεμηθεί 
όσο καλύτερα γίνεται το 
βάρος της κατασκευής. 
Επειδή η κίνηση που 
πραγματοποιεί το 
συρταρωτό κρεβάτι 
είναι συγκεκριμένη και 
προς μια κατεύθυνση, 
δεν είναι απαραίτητο 
να τοποθετήσετε 
περιστρεφόμενα ροδάκια. 
Προτιμήστε σταθερά 
ροδάκια με λαστιχένια 
συμπαγή ρόδα, η οποία 
είναι ανθεκτική και 
δημιουργεί ελάχιστο 
θόρυβο κατά την κίνηση 
του ανεξάρτητα από 
το υλικό του δαπέδου. 
Επίσης για ομαλότερη 
λειτουργία χωρίς 
ενοχλητικούς θορύβους 
και αντοχή σε βάθος 
χρόνου, βεβαιωθείτε ότι 
τα ροδάκια εδράζονται σε 
ρουλεμάν.       

Χρήσιμοι 
Βοηθοί

Ξυλεία:
PRAKTIKER ✆ (210) 34.93.150Kόλλες:

HENKEL ✆ (210) 48.97.215Βιβλιοθήκες:
ΙΚΕΑ ✆ 801.11.22.722Συρόμενοι μηχανισμοί:ΑΤΣΑΛΗΣ ✆ (210) 57.45.503

Aφιέρωμα μικροί χώροι

          Τα θυρόφυλλα είναι από 
κοντραπλακέ πάχους 8 χλσ. που 
μπορείτε να το πάρετε κομμένο 
στις διαστάσεις που θέλετε. 
Θα τα ντύσετε και από τις δύο 
πλευρές με ίδια ταπετσαρία για 
να μην προκύψουν σκεβρώματα 
με το κόλλημα. 
          Αφού στεγνώσουν οι 
ταπετσαρίες, λειαίνετε ελαφρά 
με γυαλόχαρτο τις ακμές και 
πλαισιώνετε τα φύλλα με  
αλουμινένια προφίλ. 
          Αρχίζετε με το πάνω και 
το κάτω προφίλ και συνεχίζετε 
με τα πλαϊνά. Ένα λαστιχένιο 
σφυρί θα σας βοηθήσει στην 
τοποθέτηση. 
          Όλα τα προφίλ τα 
ασφαλίζετε στις θέσεις τους με 
αλενόβιδες.
          Αρχίζετε μετά τη 
συναρμολόγηση του 
συστήματος ανάρτησης και 
οδήγησης των θυρόφυλλων. 
Τα ροδάκια οδήγησης 
τοποθετούνται κουμπωτά στο 
προφίλ και βιδώνονται. 
          Περνιέται μετά και 
βιδώνεται, αφού ρυθμιστεί, ο 
ολισθητήρας στο κάτω προφίλ. 
          Το ροδάκι σχεδόν 
εξαφανίζεται μέσα στο προφίλ 
και ξεπροβάλλει λίγο-λίγο με το 
σφίξιμο της βίδας. Έτσι, γίνεται 
αργότερα και η ευθυγράμμιση 
των θυρόφυλλων. 
          Ακολουθεί η τοποθέτηση 
του οδηγού της οροφής.
          Οι πόρτες περνιούνται 
πρώτα επάνω και μετά στον 
οδηγό του δαπέδου, ο οποίος 
δε θα πρέπει να έχει ακόμα 
στερεωθεί οριστικά. 
          Η τελική σταθεροποίηση 
του κάτω οδηγού γίνεται μετά 
τη γενική ευθυγράμμιση και το 
σχετικό αλφάδιασμα. 
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Ταπετσαρισμένες πόρτες 
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Συρόμενα φύλλα Για να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κατά το κρέμασμα των συρόμενων 

θυρόφυλλων από το ταβάνι πρέπει τα μετρήματα να γίνουν με μεγάλη 

ακρίβεια και προσοχή. Πάρτε τα ύψη και τα πλάτη δεξιά, αριστερά και 

στο κέντρο, μετρώντας στο δάπεδο και στην οροφή. Δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να γίνουν οι πόρτες μεγαλύτερες σε ύψος. Αν πάλι είναι λίγο πιο 

κοντές υπερυψώνετε τον οδηγό κύλισης.

Απολογισμός 

«Διαλέξαμε υλικά που να μην παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην επεξεργασία τους αλλά να 

είναι και οικονομικά. Οι πλάκες OSB και 

κοντραπλακέ στοίχισαν γύρω στα 14 € το 

τετραγωνικό μέτρο, κομμένες στο τεχνικό 

πολυκατάστημα. Για τις τέσσερεις ραφιέρες 

και τις τάβλες  του κρεβατιού από την ΙΚΕΑ 

κοστίζουν περίπου 300 € και άλλα 120 € 

περίπου για τα καδρονάκια, και τα υλικά για 

τις συρόμενες πόρτες. Χρειάζονται βέβαια 

αρκετές ώρες δουλειάς… αλλά  

αξίζει τον κόπο.»
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