Csináld magad nyírfatörzsből!

Hozd el a természetet otthonodba és készíts egyedi lakberendezési tárgyakat egyszerűen
feldolgozható, könnyen vágható és fúrható nyírfából!
Miért jó választás a nyírfa?
-

alkalmas beltéri használatra
ideális egyedi és dekoratív élettér kialakításához
természetes és egyedülálló megjelenésű
kezeletlen
kézzel átválogatott és ellenőrzött

Figyelem! A nyírfatörzsek méretei a termék természetes jellege miatt a megadottól
minimálisan eltérhetnek! Felületkezelés nélkül kültéri használatra nem alkalmas! Mindig
biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különben a még nem teljesen kiszáradt fán gomba
képződhet.

Képtartó


szükséges eszközök: nyírfatörzs, kötél, akasztó, csavarok,
akkus fúró-csavarozó
1. Fúrjunk a falra egymástól tetszőleges távolságra 2
azonos magasságban lévő akasztót (de kisebb
távolságra, mint a felakasztani kívánt fatörzs hossza)!
2. Hurkoljunk 2 egyenlő hosszúságú kötelet a nyírfatörzs
2 végére, majd rögzítsük őket az akasztókon!
3. A képek hátuljára kötött madzagok segítségével
akasszuk fel azokat a törzsre!
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Ruhaállvány


szükséges eszközök: nyírfatörzs, fakorong, akasztórúd, festék, festőszerszám, csavarok,
akkus fúró-csavarozó
1. Fessük át a fakorongokat a kívánt színre, majd mérjük le a helyiség belmagasságát! A
nyírfatörzset vágjuk a megfelelő méretre (a nyírfatörzsek hossza egyenlő a
belmagasság és a korongvastagság különbségével)!
2. A fakorongokat középen fúrjuk át, majd megfelelő méretű csavarok segítségével
rögzítsük a nyírfatörzseket!
3. Készítsük elő a ruhaakasztó helyét az nyírfatörzseken a kívánt magasságban, lapos
fafúró szár segítségével!
4. A korongokkal felszerelt nyírfatörzseket rögzítsük a mennyezetre és az aljzatra,
legalább 2-2 helyen! A 2 nyírfatörzset a ruhaakasztó rúd hosszánál kisebb távolságra
helyezzük el egymástól, hogy az majd túllógjon rajta!
5. Helyezzük be a ruhatartó rudat az nyírfatörzsekbe, majd vállfák használatával
akasszuk rá a ruhákat és egyéb kiegészítőket!
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Tipp: ha olyan magasságba helyeztük el ruhaakasztónkat, hogy a nyírfatörzsön túllógó rúdon
marad hely egyéb akasztók felszerelésére is, akkor az állvány táskák, sálak és sapkák
tárolására egyaránt ideális.

Térelválasztó


szükséges eszközök: nyírfatörzs, 2 deszka, fűrész, ceruza, csavarok, akkus fúrócsavarozó, faragasztó
1. Készítsünk vagy válasszunk ki 2 azonos méretű deszkát és azonos hosszúságú
fatörzseket!
2. Fúrjunk a deszkák festett oldalára a fatörzseknek megfelelő számú, egymástól
egyenlő távolságra lévő lyukat!
3. A kifúrt lyukakon keresztül csatlakoztassuk a deszkákhoz az nyírfatörzseket (a
biztosabb tartás érdekében faragasztó is alkalmazható)!
4. Állítsuk a kívánt helyre a térelválasztót, majd a deszkákon keresztül rögzítsük a
padlóhoz és a mennyezethez!

Jó munkát!
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