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Το σύστημα ραφιών «Stolmen” από την Ikea φέρνει στο σπίτι ένα λειτουρ-
γικό βιομηχανικό σχέδιο με πολλές και διάφορες εφαρμογές. Οι ορθοστά-
τες του προσαρμόζονται εύκολα στο ύψος της οροφής και έτσι μπορείτε να 
έχετε τη διάταξη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας αλλά και 
στο γούστο σας. Το στήνετε σε επαφή με τον τοίχο ή και σαν χώρισμα ελεύ-
θερο μέσα στο δωμάτιο. Ακόμα και στις δύο πλευρές κάποιας γωνίας μπο-
ρεί να εγκατασταθεί. Με  ράγες ρούχων, ράφια και συρτάρια αναλαμβάνει 
χωρίς πρόβλημα τον ρόλο μεγάλης ντουλάπας και, σε περίπτωση μετακό-
μισης, εύκολα θα προσαρμοστεί στους  νέους  σας χώρους με καινούριους 
συνδυασμούς. Έχει όλη τη σταθερότητα που χρειάζεται για μια τηλεόρα-
ση, το ηχοσύστημα, την εργαλειοθήκη ή ακόμη και για μια ολοκληρωμένη 
παιδική συλλογή παιχνιδιών. Και αξιοποιεί πλήρως τον χώρο, τον οποίο 
και  «γεμίζει» με όποια σύνθεση και σε όποια έκταση εσείς αποφασίσετε. 

Ξύλο 
επί ξύλου

Πλάκες φυσικού μασίφ ξύλου που 
τις υποστηρίζουν και τις συνδέουν 
πραγματικά κλαδιά οπωροφόρων 

δέντρων! Τέλειο;!
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Τα βήματα εργασίας

Αρχικά τρίβετε τις πλάκες από μασίφ ξυλεία ψευδοτσούγκας  
με το παλμικό τριβείο ώστε οι επιφάνειες να γίνουν εντελώς 
λείες.

 Η ακρίβεια στις ορθές γωνίες είναι καθοριστικής σημασίας 
για τον σχεδιασμό των πλευρών που θα φαλτσοκοπούν. 

Ρυθμίστε τον οδηγό στη φρέζοκαβιλιέρα στις 45 μοίρες, ώστε 
τα λαμέλα να ενώσουν καθαρά και τα δύο μέρη.

Απλώστε ξυλόκολλα στις φαλτσοκομμένες σε 45 μοίρες 
ακμές και στα λαμέλα και ενώστε τις πλάκες μεταξύ τους. 

Σχεδιάστε την κεντρική ευθεία γραμμή 
που θα σας βοηθήσει στα διάφορα 
γωνιάσματα. 

Με έναν οδηγό και το δισκοπρίονο χειρός 
κόψτε προσεκτικά τις πλάκες στη γωνία 
των 90 μοιρών. 

Ανοίξτε τώρα τις εγκοπές για τα λαμέλα, 
αφού βεβαιωθείτε άλλη μια φορά ότι 
χρησιμοποιείτε τον σωστό οδηγό.

Χρησιμοποιείστε ένα καδρονάκι σαν 
βοήθημα στερέωσης για τους βιδωτούς 
σφιγκτήρες. 

Καβίλίες Καί Κλαδία
Οβάλ καβίλιες, τα γνωστά λαμέλα, 
διατίθενται σε διάφορους τύπους. 
Ο καθορισμός με βάση το μέγεθος 
αναφέρεται στο μήκος, πλάτος 
και πάχος των μικρών αλλά πολύ 
αποτελεσματικών συνδετικών αυτών 
μέσων. Τα κλαδιά για τη ραφιέρα είναι 
από οπωροφόρα δέντρα και έχουν το 
πλεονέκτημα ο φλοιός να παραμένει 
πάνω στο ξύλο. Η κερασιά και η 
δαμασκηνιά δείχνουν ιδιαίτερα όμορφα 
λόγω του εντυπωσιακού τους φλοιού. 

TIP

Προςοχή ςτο ορθογώνίαςμα 
Βασικό υλικό για τα ράφια είναι οι μασίφ πλάκες 
ψευδοτσούγκας πλάτους 36 εκ.
Ψευδοτσούγκα είναι το… ψευδώνυμο του πεύκου 
Douglas, γνωστού πιο πολύ σαν  Oregon pine. Ξύλο 
πολύ ανθεκτικό και ευκολοδούλευτο, με όμορφα, 
σχεδόν ευθύγραμμα νερά. Με ένα προσεγμένο 
φινίρισμα αποκτά μια υπέροχη μεταξένια όψη. 
Χρειάζεται όμως κάποια ιδιαίτερη προσοχή όταν 
πρόκειται να κοπούν πλάκες από αυτή την ξυλεία 
γιατί συχνά παρουσιάζουν διαφορές στις ακμές. Το 
καλύτερο είναι να σχεδιάζετε τις ορθογώνιες κοπές 
με τη γωνιά και τον χάρακα, έχοντας σαν βάση όχι 
την ακμή αλλά μια ευθεία κεντρική γραμμή.
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Με έναν τάκο λείανσης και το κατάλληλο γυαλόχαρτο 
τρίψτε τις κοφτερές κώχες. Καθαρίστε τη σκόνη με 
μια βούρτσα.

Τον φλοιό τον περνάτε και αυτόν με άφθονο βερνίκι. 
Θα αποκτήσει έτσι μια εντυπωσιακή, βαθιά γυαλάδα.

Με ένα πινέλο περάστε με άχρωμο βερνίκι τα 
δυσπρόσιτα σημεία στις γωνίες.

Κόψτε τα κλαδιά με ένα χειροπρίονο στο κατάλληλο 
μήκος., Προσέξτε τις γωνίες: σκόπιμα πρέπει οι 
ενώσεις να είναι λίγο στραβές. 

Για τις επιφάνειες χρησιμοποιήστε ρολό. Περνώντας 
περισσότερα χέρια βερνικιού θα πετύχετε μια πολύ 
ωραία εικόνα του ξύλου.

Κολλήστε τα κλαδιά στις θέσεις τους σαν στηρίγματα. 
Όταν η κόλλα στεγνώσει αφαιρείτε την αυτοκόλλητη 
χαρτοταινία.

τονίςτε τήν υφή του ξυλου
Αν θέλετε να αποφύγετε το βερνίκι και να 
χρησιμοποιήσετε πιο «φυσικά» μέσα για να 
αναδείξετε τα νερά του ξύλου μπορείτε να 
επιλέξετε κάποιο είδος κεριού. Το ξύλο θα 
αποκτήσει μια μεταξένια γυαλάδα και μια πιο 
ζωηρή απόχρωση. Και όταν η επεξεργασία 
με κερί επεκταθεί και στους φλοιούς, το 
σύνολο θα πάρει ακόμα μεγαλύτερο οπτικό 
ενδιαφέρον χάρη στις έντονες χρωματικές 
αντιθέσεις.

TIP

Η ασυνήθιστη 
κλιμακωτή φόρμα και 
οι διαφορετικές αλλά 
πάντα φυσικές όψεις 
του ξύλου, δημιουργούν 
μια πρωτότυπη 
διακοσμητική ραφιέρα 
που μπορεί άνετα να 
συνδυαστεί τόσο με 
μοντέρνα όσο και με 
ρουστίκ επίπλωση.


