
 Domček 
  nielen na hranie

Materiál:
l Porobetónové tvárnice, cca 10 ks  

– 10 € (1 €/1 ks)
l Sadrokartón, (4,50 €/1 ks)
l Lišta UD 1 ks, (1,50 €/3 m)
l Lišta CD 1 ks, (2,15 €/3 m)
l Skrutky
l Lepiaca malta 3 € (5 €/25 kg)
l Murárska sieťka 2,30 € (0,60 €/1 m2)
l Maliarska stierka (16 € /30 kg)
l Omietka (3 €/5 kg)
l Biela interiérová farba (napr. Het Klasik)  

2,5 kg – 4,5 € ( 6,84 €/4 kg)
l Magnetická farba 475 ml (napr. Marabu  

Magnet) 9,51 €/225 ml
l Čierna tabuľová farba (napr. Dispam) 2 €  

( 6,50 €/0,8 kg)
l Transparentný lak vhodný na detský nábytok 

(napr. PamLak) 1 € (6,40 € /0,6 l)
l Drevené dosky na vnútro domčeka 4 ks – 20 €
l OSB doska na zadnú stenu 3,20 € (3,50 € – 1 x 1 m)
l Montážne lepidlo (napr. Pattex One For All) 1 €  

(6 E/440g)
l Biely akrylátový tmel (napr. Ceresit Akryl CS11), 

0,70 E (1,90 E/300 ml)
l Kolíky na police
l Na pečiatku: väčšia školská guma, zalamovací 

nožík, sekundové lepidlo, korková zátka
l Biela a čierna farba na maľovanie hviezd  

(napr. Het Klasik a Kolorka čierna) 0,30 € 
(Kolorka 100 g 1,11 €)

l Svetelná reťaz Happy lights (www.bonami.sk)
l Washi páska (www.bonami.sk)

Náradie:
l Veľký maliarsky valček, štetec
l Malý maliarsky valček
l Široký plochý štetec
l Akumulátorový skrutkovač, vrták do dreva

Nudnú stenu 
v detskej izbe 
sme sa rozhodli 
oživiť. Pôvodný 
nápad vymurovať 
na ňu len lavičku, 
sa rozšíril na 
praktický domček 
na hranie, 
do ktorého časom 
pribudnú ďalšie 
police a môže 
slúžiť ako knižnica. 

Pozn. autorky: 
Stavbu sme 
realizovala preto, 
lebo sme potrebovali 
vyviesť výduch 
z krbu do vedľajšej 
miestnosti  
– keďže v tejto 
je veľmi teplo 
z podlahového 
kúrenia, čiže popod 
pôvodnú lavičku 
vedie výduch a keď 
sa kúri, je v domček 
krásne teplučko. J

PÔVODNÝ STAV. 

TEXT, FOTO, REALIZÁCIA: Mgr. Art. Jana Ardanová 
ART MAMA

l výška 160 cm 
l hĺbka 115 cm 
l šírka 75 cm
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Postup:
1.  Z pórobetónových tvárnic vymurujeme 

lavičku a prednú stenu. Na steny priložíme 
murársku sieťku a na ňu nanesieme  
hladkú vrstvu lepiacej malty. Po uschnutí 
nanesieme omietku.

2.  Zo sadrokartónu postavíme striešku. Striešku 
vyhladíme stierkou a po uschnutí vymaľujeme 
bielou farbou, spolu aj s bočnými stenami.

3.  Na prednú stenu domčeka nanesieme  
malým maliarskym valčekom magnetickú 
farbu. Nanesieme 4 – 5 vrstiev, aby 
magnetky dobre držali.

4.  Na uschnutú farby nanesieme dve vrstvy 
čiernej tabuľovej farby.

5.  Priamočiarou pílou napílime drevené  
dosky, ktorými obložíme vnútro domčeka. 
Hrany na doskách prebrúsime, zaoblíme 
a nalakujeme lakom vhodným na detský 
nábytok.

6.  Dosky prilepíme montážnym lepidlom 
a zaťažíme. Na zadnú stenu prilepíme  
OSB dosku.

7.  Bočné steny prilepíme naraz a zaistíme  
proti spadnutiu policou položenou uprostred.

8.  Všetky medzery vyplníme bielym 
akrylátovým tmelom. Okolie oblepíme 
papierovou lepiacou páskou.9.  Tmel vyhladíme mokrým prstom. 

10.  Do bočných stien vyvŕtame diery,  
do ktorých vložíme kolíky na police.  
Do políc vyvŕtame na okrajoch diery,  
aby do nich kolíky pekne zapadli. 

11.  Do gumy na gumovanie vyrežeme  
hviezdu. Hviezdu natierame sivou farbou  
na stenu a otláčame ju na stenu nad 
domčekom. Strechu domčeka, komín  
a oblak vyrobíme lepením čiernej washi 
pásky. Mesiac namaľujeme ručne.

MÔŽE SA VÁM ZÍSŤ: 
Pattex ONE FOR ALL je univerzálne montážne lepidlo, 
s vysokou okamžitou počiatočnou priľnavosťou (až 350 kg/m2), 
ktoré lepí väčšinu materiálov. Lepiť ním môžeme nasiakavé aj 
nenasiakavé materiály, napr. kameň, drevo, sklo i tehly. Lepidlo 
je odolné voči vode aj mrazu, takže je vhodné do interiéru i 
exteriéru.  l Cena: 6 €  l Henkel

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6.
Ak spodnú dosku  

vo vnútri domčeka  
dáte aspoň o 20 cm širšiu,  
bude prečnievať a dieťaťu  

bude slúžiť ako písací stolík.  
Do vnútra domčeka  

môžete pridať  
osvetlenie.

TIP

ART MAMA
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