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Προετοιμασία όλων
των στοιχείων της κατασκευής

Με εξτραδάκια

ΕΥΘΕΙΑ ΚΟΠΗ

Πρώτα θα πρέπει να κοπούν στις ανάλογες διαστάσεις τα
καδρονάκια για τον σκελετό, η θήκη εφημερίδων, το καπάκι
του τραπεζιού και το κάτω ράφι.

Βαθμός δυσκολίας
Για εξοικειωμένους
Χρόνος*
20 ώρες
Κατάλογος υλικών
• πλάκα από συγκολλητή ξυλεία για μεγάλη αντοχή
(πάχος τουλάχιστον 16 mm)
• καδρονάκια για τον σκελετό (3x3 cm)
• σιδερόβεργα (διάμετρος 1 cm)
• ξύλινη βέργα για τα τελειώματα (διάμετρος 3 cm)
• πηχάκια για τον δίσκο σερβιρίσματος/πλαίσιο γύρω
από τη θήκη εφημερίδων (κομμάτια πλάκας που
περίσσεψαν)
• στρογγυλοί μαγνήτες
• δερμάτινα λουριά
• ξυλόκολλα
• χρώμα/βερνίκι για ξύλα
• κόλλα δύο συστατικών στοιχείων
Μπορεί αυτό το τραπέζι
να φαίνεται το πιο συνηθισμένο
από τα τέσσερα με την
πρώτη ματιά, όμως διαθέτει
έξυπνες λεπτομέρειες, όπως
o αφαιρούμενος δίσκος
σερβιρίσματος και η φορητή
θήκη εφημερίδων, που θα σας
κερδίσουν αμέσως.

Εργαλεία
Ανατρεπόμενο πριόνι, σέγα, βιδωτοί σφιγκτήρες,
πένσα για πριτσίνια, σιδεροπρίονο, πινέλο, σφυρί,
δραπανοκατσάβιδο, ξυλοτρύπανο

Η φυσική όψη των υλικών ακολουθεί το
σκανδιναβικό στυλ που είναι τώρα στα φόρτε του. Η ξύλινη κατασκευή δεν κερδίζει όμως
τις εντυπώσεις μόνον με τη λιτή εμφάνιση,
αλλά και με ορισμένες πρακτικές λεπτομέρειες.

το τραπέζι προσφέρει άφθονο χώρο για τα
αγαπημένα σας περιοδικά και τις εφημερίδες.
Όταν τα διαβάσετε, μπορείτε να τα φυλάξετε
εύκολα, αφαιρώντας απλώς τη θήκη από το
τραπέζι. Με την ίδια ευκολία μπορείτε να σερβίρετε ποτά και σνακ στους καλεσμένους σας,
χάρη στον αφαιρούμενο δίσκο. Ο δίσκος στερεώνεται πάνω στο πλαίσιο του τραπεζιού με
μαγνήτες. Είναι πραγματικά έξυπνη και πρακτική κατασκευή!

Αποθηκευτικός χώρος
που μεταφέρεται
Πραγματικό «έργο τέχνης»: με την κομψή
θήκη εφημερίδων από δερμάτινα λουριά, αυτό
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*Στον χρόνο κατασκευής συμπεριλαμβάνονται οι
χρόνοι στεγνώματος της κόλλας και του κεριού

1
Με το ανατρεπόμενο πριόνι, κόψτε στο κατάλληλο
μήκος όλα τα καδρονάκια για τον σκελετό: 4 κάθετα
καδρονάκια, 4 μακριά, καθώς και 4 κοντά οριζόντια.

4
Με το σιδεροπρίονο κόψτε δύο κομμάτια από τη
σιδερόβεργα. Το καθένα πρέπει να είναι 4 cm πιο κοντό
από το πλάτος του καπακιού.

2
Με το δισκοπρίονο χειρός, κόψτε το καπάκι
του τραπεζιού στις διαστάσεις του σκελετού (μακρύ
οριζόντιο καδρονάκι επί κοντό οριζόντιο καδρονάκι)

5
Σχεδιάστε πάνω στο καπάκι το άνοιγμα, στο οποίο θα
κρέμεται αργότερα η θήκη εφημερίδων. Ανοίξτε τρύπες
στις γωνίες για να κάνετε το κόψιμο με τη σέγα.

3
Κόψτε το κάτω ράφι στο πλάτος του καπακιού και
στα δύο τρίτα του μήκους. Κόψτε τις γωνίες όπου θα
προσαρμόσετε αργότερα τα πόδια.

6
Μετά, κόψτε το άνοιγμα με τη σέγα, κάνοντας
την αρχή από μια γωνιακή τρύπα. Το άνοιγμα θα πρέπει
να καταλαμβάνει το ένα τρίτο του καπακιού.

Κόστος
Περίπου 220€

7
Στα καδρονάκια του σκελετού θα ανοίξετε στα κατάλληλα
σημεία τις τρύπες για τις καβίλιες. Η τρύπα δεν πρέπει να
είναι διαμπερής παρά να έχει βάθος όσο μισή καβίλια.

8
Γεμίστε τις τρύπες για τις καβίλιες με ξυλόκολλα,
μέχρι το ένα τρίτο του βάθους. Περάστε τις καβίλιες
χτυπώντας ελαφρά με το σφυρί.

9
Συναρμολογήστε τα τμήματα του σκελετού και
σταθεροποιήστε τα με τους σφιγκτήρες,
ώσπου να στεγνώσει η κόλλα.
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