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RETROŠTÝL

Skrinka pripomínajúca francúzsky vidiecky štýl

ÚPRAVA STAREJ SKRINKY
Do REKONŠTRUKCIE sme sa pustili aj z dôvodu rozbitých skiel na dvierkach. LACNÁ 
drevená výplň poskytla priestor našej fantázii aj MIESTO na báseň vo francúzštine. 
A už NEVIDIEŤ, čo sa ukrýva vnútri.

Staré palety rozoberieme na jednotlivé 
latky a môžeme ich nahrubo prebrúsiť.

1. ROZOBERANIE 2. NATIERANIE

Skrinku najemno prebrúsime a natrieme 
ju bielou farbou. Valček dá náteru krajšiu 
štruktúru.

Latky z paliet napílime na rôzne dĺžky 
a prebrúsime ich dohladka brúsnym pa-
pierom.

3. PÍLENIE
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PôVODNÝ STAV

UROB SI SÁM
NÁROčNOSŤ:  
čAS: 2 dni
NÁKLADY: do 35 €
ľUDIA: u

OBDOBIE: celoročne
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MATERIÁL
 biela farba 6,50 €

na skrinku, napr. Slovakryl Profi Mat

 farba na latky 5,10 €
biela, napr. Pamakryl Mat

 surový sololit 1 €
vo veľkosti výplne dverí skrinky

 moridlo na drevo 4,20 €
odtieň palisander (alebo iný), napr. PAM

 tónovacie prípravky 4,40 €
hnedý a čierny, napr. Kolorka 

 lepidlo na drevo 7,69 €
napr. Pattex Power Fix bez pištole

 bezfarebný lak 4,85 €
v spreji, matný, napr. Prima

 fixka 0,70 €
čierna, permanentná

 brúsny papier 0,50 €

 stará skrinka 0 €

NÁRADIE
 píla

napr. elektrická kompaktná píla Dremel 
DSM20 alebo priamočiara píla

 maliarsky štetec a valček

 kopírovací papier, ceruzka

kontrolný 
zoznam

Doštičky ukladáme nasucho na sololit, 
ktorý bude tvoriť zadnú stenu dvierok 
skrinky.

Namiešame si riedku bielu farbu s vodou, 
pridáme trochu čiernej a hnedej tónovacej 
farby a natrieme ňou doštičky.

Ak si netrúfame písať voľnou rukou, text si 
pripravíme v počítači a vytlačíme ho.

Nakoniec celý povrch prestriekame bezfa-
rebným matným lakom.

Teraz môžeme doštičky postupne nalepiť 
na dĺžkovo aj šírkovo upravený sololit.

Následne ho cez kopírovací papier prepí-
šeme na latky. Kontúry pekne obtiahneme 
čiernou fixkou.

Zhotovenú výplň vlepíme do dvierok. 
A dielo je hotové!

Skrinka

4. ULOŽENIE

6. PATINA

8. PREKRESLENIE

10. LAKOVANIE

5. MORENIE

7. PRILEPENIE

9. PÍSMO

11. LEPENIE

Drevo namoríme moridlo zriedeným s vo-
dou a necháme ho uschnúť. Odtieň moridla 
najskôr odskúšame na prebytočnej latke.

UNIVERZÁLNA FARBA 
SLOVAKRYL
Slovakryl Profi Mat je univerzálna farba 
s výbornou krycou schopnosťou. Okrem 
dreva je vhodná aj na betón, kameň, pa-
pier i kov (so základným antikoróznym 
náterom). Riedi sa vodou, nezapácha 
a kúpite ju v rôznych farebných odtie-
ňoch. Možno ju použiť v interiéri aj v ex-
teriéri, vhodná je aj na detský nábytok.
CEna 6,50 €/0,75 l (mat), 6,90 €/0,75 l 
(lesk), Slovlak

môžE sa zísť


