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Za menej ako 10 €

ZAUJÍMAVÁ PREMENA STAREJ SKRINKY
OMRZElA vás stará SKRINKA a máte pocit, že sa vám do interiéru Už NEhOdÍ? Chce to len PÁR 
hodín a tvorivú náladu. Drobné úPRAVY z nej urobia elegantného spoločníka, ktorý sa hOdÍ do 
každej izby. INšPIRUJTE SA!

Najprv zo skrinky zložíme dvierka, ktoré 
už ďalej nebudú slúžiť na pôvodný účel.

Diery po odstránených skrutkách vyplníme 
opravnou hmotou.

Asi po 10 minútach môžeme opravnú hmo-
tu prebrúsiť brúsnou hubkou.

UROB SI SÁM
NÁROčNOSť:  
čAS: 1 deň
NÁKlAdY: do 8 €
ľUdIA: u

OBdOBIE: celoročne

3. PREBRúSENIE hMOTY

1. ROZOBRATIE

2. VYPlNENIE dIER

PôVOdNý STAV

  8 €
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Prebrúsime aj celú skrinku. Na upravený 
povrch lepšie chytí nový farebný náter.

Úprava staršej skrinky

Úpravy nám pôjdu ľahšie, keď si z nich 
urobíme spoločnú zábavu. Brúsenie ľahko 
zvládnu aj naši malí pomocníci.

MATERIÁl  7,60 €

 stará skrinka z masívu 0 €

 hmota na opravy 1,60 €
napr. Loctite Ultra Repair (3,20 €/2× 5 g)

 biela farba 4 €
napr. Slovakryl alebo Slovakryl  
Profi mat (4,70 €/0,75 kg)

 čierna tónovacia farba 0,20 €
napr. Kolorka (1,12 €/100 g)

 lazúrovací lak na drevo 1, 80 €
napr. Pam Lazex (7 €/0,7 l) 

NÁRAdIE
 akumulátorový skrutkovač

 brúsna hubka

 maliarsky valček

 štetec
na ťažšie prístupné miesta

kontrolný 
zoznam

Pokračujeme v natieraní zvonka. Bolo 
potrebných až 5 vrstiev neriedenej bielej 
farby. Na poslednú vrstvu sme použili 
farbu vhodnú na detský nábytok.

Aby sme dosiahli zaujímavejší estetic-
ký efekt, zásuvky sme nalakovali lakom 
v 2 odtieňoch.

9. lAKOVANIE ZÁSUVIEK8. ZVONKA NABIElO 

Bielu farbu zmiešame s vodou v pomere 1 
: 1 a nanesieme ju na skrinku maliarskym 
valčekom. Ak sa objavia hrbolčeky, po 
uschnutí ich dohladka prebrúsime.

Ďalšia vrstva farby sa neriedi. Najskôr 
neutrálnym odtieňom natrieme vnútro. Mô-
žeme použiť napríklad sivú, ktorá vznikne 
po pridaní tónovacej čiernej do bielej. 

7. dRUhý NÁTER6. PRVý NÁTER

5. BRúSENIE AKO ZÁBAVA4. BRúSENIE SKRINKY

SKRÁšľUJE A chRÁNI 
KAždé dREVO
Pam Lazex je hrubovrstvová laková lazú-
ra určená na ochranné nátery drevených 
chát, obkladov, štítov, plotov, záhrad-
ného nábytku a iných drevených plôch 
v exteriéri aj interiéri. Zvýrazní kresbu 
a štruktúru dreva, ochráni povrch pred 
UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. 
Odoláva teplotným zmenám, nepraská 
a je trvale pružná. Možno ju použiť aj 
na nátery detského nábytku a hračiek. 
Dodáva sa v klasických aj exotických 
odtieňoch. 
CEna od 7 €, vyrába PAM-ak, s. r. o. 

môžE sa zísť

JANKIN TIP
Pri maľovaní valčekom farba 
nesteká a vzniká pekná jemná 
štruktúra. Valčeky sú rôzne, 
preto ich dopredu vyskúšajte 
na malom kúsku a potom si 
vyberte ten najvhodnejší. 

Mgr. art. Jana Ardanová,  
autorka


