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Κομμάτι-κομμάτι

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

Το καπάκι του τραπεζιού πρέπει να χρησιμεύει και ως δίσκος
σερβιρίσματος. Κόψτε με τη σέγα ένα ορθογώνιο πλαίσιο
από την πλάκα, κάτω από το οποίο θα κολλήσετε τον πάτο.

Στιβαρό
Βαθμός δυσκολίας
Για αρχάριους
Χρόνος*
10 ώρες
Κατάλογος υλικών
• χρωματισμένες πλάκες MDF για τον δίσκο
σερβιρίσματος και την πλάκα βάσης (πάχος
τουλάχιστον 16 mm)
• κορμοί ή κλαδιά σημύδας
• 4 περιστρεφόμενες ρόδες
• ξυλόκολλα
• λάδι από σκληρό κερί
• γυαλόχαρτο
• ξυλόβιδες
Εργαλεία
Δραπανοκατσάβιδο, εξάρτημα φρεζαρίσματος για το
δράπανο, ανατρεπόμενο πριόνι, σέγα, δισκοπρίονο
χειρός, βιδωτοί σφιγκτήρες, οδηγός κοπής
*Στον χρόνο κατασκευής συμπεριλαμβάνονται οι
χρόνοι στεγνώματος της κόλλας και του κεριού
Κόστος
Περίπου 200€

Θέλετε να φέρετε τη φύση στο σαλόνι σας;
Αυτό το τραπέζι σαλονιού είναι ένας πετυχημένος συνδυασμός σύγχρονης σχεδίασης και ρουστίκ γοητείας. Αναμφισβήτητα,
το στοιχείο που τραβά την προσοχή είναι οι
κορμοί σημύδας, που προσδίδουν μία φυσική στιβαρότητα στην κατασκευή.

Πρακτική λύση 2-σε-1
«Έξυπνη» λεπτομέρεια: το καπάκι του τραπεζιού σε σχήμα δίσκου σερβιρίσματος δεν
είναι μόνιμα στερεωμένο, αλλά αποσπάται.
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Έτσι μπορείτε στο εσωτερικό να κρύψετε
τις εφημερίδες, τα τηλεκοντρόλ ή τα σνακ
για τις ταινίες. Φυσικά, η επιφάνεια του
τραπεζιού μπορεί να μετατραπεί αμέσως σε
δίσκο σερβιρίσματος. Μπορείτε ακόμα να
εκμεταλλευθείτε τις ροδέλες από το κόψιμο
των κορμών στο ίδιο ύψος. Χρησιμοποιήστε
τις ως σουβέρ αφού τοποθετήσετε στο κάτω
μέρος ένα κομμάτι τσόχας. Η συναρμολόγηση είναι εύκολη και μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και από αρχάριους, σε ελάχιστα
βήματα.

1
Με το δισκοπρίονο χειρός, κόψτε την επιφάνεια βάσης
στις απαιτούμενες διαστάσεις. Το πλαίσιο και ο πάτος
του δίσκου σερβιρίσματος έχουν μικρότερες διαστάσεις.
Θα πρέπει να χωρούν μέσα στο πλαίσιο από τους κορμούς.

2
Με το ανατρεπόμενο πριόνι κόψτε τους κορμούς
σε ενιαίο μήκος. Φροντίστε να κόψετε όλους τους
κορμούς κάθετα.

5
Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα φρεζαρίσματος,
ώστε τα κεφάλια από τις βίδες να μην προεξέχουν όταν
θα βιδωθούν.

8
Κολλήστε μεταξύ τους το πλαίσιο και τον πάτο του δίσκου
σερβιρίσματος και σταθεροποιήστε με τους βιδωτούς
σφιγκτήρες. Με τα καδρονάκια θα αποφύγετε τις φθορές
στο ξύλο από τους σφιγκτήρες .

3
Τοποθετήστε τους κορμούς πάνω στην πλάκα βάσης
για να υπολογίσετε πόσους θα χρειαστείτε (σχηματίστε
ένα περιμετρικό πλαίσιο).

6
Στερεώστε κάθε κορμό με δύο ξυλόβιδες από την πίσω
πλευρά της πλάκας βάσης.

9
Στρογγυλέψτε τις ακμές του δίσκου και τρίψτε με λεπτό
γυαλόχαρτο (100άρι έως 120άρι).

4
Στην πίσω πλευρά της πλάκας βάσης ανοίξτε από δύο
τρύπες, για να βιδώσετε κάθε κορμό.

7
Οι ρόδες θα εξασφαλίσουν την εύκολη μετακίνηση του
τραπεζιού. Προετοιμάστε τις τρύπες για να είναι πιο
εύκολη η τοποθέτηση. Βιδώστε κάθε ρόδα στην πίσω
πλευρά της πλάκας βάσης με 4 βίδες.

10
Τέλος, για την προστασία του ξύλου, περάστε τον δίσκο
με λάδι από σκληρό κερί, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό
πανί.
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