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Material. 

Orodje. 

Dodatni

Varnost. 

 za 
sestavljanje

Navodila za sestavljanje 

korak za korakom. 

Klubska 
mizica. 

VIDEO: 
Oglejte si 
tutorial! 

l! 

Pomislili smo na vse, zato da vam ni treba. Preprosto sledite navodilom korak za korakom 
in lahko si boste izdelali svojo klubsko mizico. Ti zmoreš to. 

TI ZMOREŠ TO! 
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Za svojo klubsko mizico uporabite hrastov les. 

Lahko pa uporabite tudi lepljen ali star masivni les. 

 
Zunanji del: 

2× leseni plošči, 2000/400 mm, debelina 28 mm 

Tako lahko razrežete plošči: 2× 1412/400 mm, 2x 227/400 mm 

 
Notranji del: 

2× leseni plošči, 2000/400 mm, debelina 18 mm 

Tako lahko razrežete plošči: 2× 1448/385 mm, 2 x 263/385 mm 

 
Drugo: 

Koti telesa (L-profili): 

2× lesena tramova 1000 mm, 50/50 mm 

Tako lahko razrežete lesena tramova: 4× 400 mm, 46/46 mm 

 
Pohištvene noge: 

4× pohištvene noge, višina: 150 mm, spodnji Ø: 26 mm, zgornji Ø: 50 mm 

Ali če jih želite stružiti sami: 2× lesena tramova 500 mm, 50/50 mm 

Vaš 
kontrolni 
seznam 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Kako lahko naredimo klubsko mizico iz kupa desk? 

S tem zmogljivim orodjem Parkside: 
 
 

 

 
Namizna 
krožna žaga   

Večnamenska žaga za  

poševne reze 
 Stružnica 

   
 

Ročna krožna 
žaga  

Večdelni 
brusilnik 

Ekscentrični 
brusilnik  

Akumulatorski 
vijačnik  

Mokro-suhi  
sesalnik 

     

TI ZMOREŠ TO! 

 Material. 

Orodje. 
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Varnost. 
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Les: pripravljen! Orodje: pripravljeno! Namestite naslednje 
sestavne dele tako, da so razporejeni na dosegu roke: 

  
 

Vijačni 
nastavki  

 
Lepilo za 
les 

Olje za les, 
vosek za les ali 
lak 

Vijaki: 
16 kosov 4×40 

 
Sveder: 3 mm  

Pas 
(dolg min. 4,5 m) 

 
Spone 

(min. 12 kosov), tudi dolge 
(odpiranje min. 40 cm) 

 

       
 

 
 

Stožčasti    
rezkar 

 
Profesionalni 
kotomer 

 
Svinčnik Kalkulator 

 
Lepilni 
trak 

Brušenje: listi brusnega papirja 120, 
180, 240, tudi kot brusni papir za 
ekscentrični in večnamenski brusilnik 

 

      

 

 

Pozor! 

Uporaba žage, vrtalnika in brusnega papirja je vsekakor zabavna. 

Vendar je bolje, da se ne poškodujete. 

Zato se med delom dobro zaščitite! 
 

 

Zaščita oči Zaščita sluha Rokavice Varnostna 
obutev 

Zaščitna maska 
proti prahu 

     

 
Pred uporabo natančno preberite navodila. Priložena so izdelkom. Vsebujejo pomembna opozorila v zvezi z varnostjo, 
uporabo in odstranjevanjem. Pred uporabo vsakega izdelka se seznanite z vsemi opozorili o uporabi, varnostnimi opozorili in 
navodili. Izdelke uporabljajte samo, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. 

Drugi
 

TI ZMOREŠ TO! 

S 
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Naš nasvet: 

Najprej preberite vsa navodila za delo v celoti. 
Imate vse na razpolago, na dosegu roke, in ste razumeli vso vsebino? Lotimo se torej dela. 

Ti zmoreš to. 
 

1. Priprava. 
 
 
 
 
 
 

 

Risanje na plošče: 

Vse sestavne dele narišite na plošče. Vedno 

mislite na poševne reze pod kotom 45o. Sestavni 

deli se na vsakem koncu razširijo glede na 

debelino plošče. 

 
 
 
 
 

Razrezovanje plošč: 

Razrežite plošče. V ta namen vzemite ročno ali 

namizno krožno žago. Za ročno krožno žago 

vzemite ravno leseno letvico, ki jo uporabite 

kot vodilo in pritrdite z dvema privitima 

sponama. 

 
 

 
Izvedba poševnih rezov: 

Nastavite kot ročne krožne žage na 45o. 

 
Pomembno: 

• Preden nastavite poševni rez na ročni krožni 

žagi, vedno izvlecite napajalni kabel.  

• Da preprečite nastajanje prahu, uporabite 

suho-mokri sesalnik. 

• Ne brusite robov reza, saj se lahko med 

lepljenjem umažejo. 

Navodila za 
sestavljanje. 

TI ZMOREŠ TO! 

S 
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 Pohištvene noge. 

 
 
 
 

 

Krajšanje lesenih tramov: 

Z žago za poševne reze lahko na pravilno 

dolžino razrežete lesene tramove za namizne 

noge in L-profile. 

 
 
 
 

Razrezovanje letvic z L-profilom za stranice: 

Na oba konca lesenih tramov narišite dve črti 

18 mm narazen od istega vogala. Zdaj lahko z 

namizno krožno žago razrežete les z globino 

18 mm. Na ta način je mogoče narediti popolno 

vogalno letvico. 

 
Nasvet: Žagajte na tisti strani črte, kjer boste 

odrezek zavrgli! 
 
 
 

 

 
 

Mizne noge: 

Lahko kupite že pripravljene noge ali pa jih 

naredite sami. V obeh primerih morate na vrhu 

narediti luknjo za lesene moznike. Tu bo nato 

mogoče pritrditi mizno nogo. 

 
Nasvet: Na kosu lesenega ostanka z žago 

izrežite zarezo v obliki polkroga. Ta naj bo 

enako velika kot zgornji konec mizne noge. 

Omogoča fiksiranje okroglih nog pohištva na 

namiznem vrtalniku. Na ta način lahko 

namestite luknjo točno na sredino noge. 

TI ZMOREŠ TO! 

S 
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Brušenje površine: 

Pred sestavljanjem popolnoma zbrusite vidni 

del plošč z ekscentričnim brusilnikom ali z 

mikro-končno obdelavo in z brusnim papirjem 

180. Stroj vedno postavite s celotno ploskvijo 

na podlago in brusite v smeri letnic. 

 
Nasvet: Suho-mokri sesalnik priključite na 

brusilnik in nosite zaščitno masko proti prahu. 

 
 
 

Enostavno sestavljanje mize: 

Za lepljenje plošč potrebujete veliko prostora. 

Enostavno vzemite dva tramova, dolga 3 m, in ju 

pritrdite na dve stojali kot ogrodje za podporo. 

 
 
 
 

Koristen nasvet za sestavljanje: 

Za lepljenje notranjega dela vzemite nekaj 

lepilnega traku, s katerim lahko združite dele 

plošče na zunanjih koncih. 

Potrebni so štirje navpični in en vodoravni trak.  
Zdaj trakovi držijo posamezne plošče, da se  
ne premaknejo. 
 
 
Nasvet: Za pomoč pri obračanju sklopa plošč 

zaprosite drugo osebo. 

  

TI ZMOREŠ TO! 

S 
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Lepljenje: 

Če je klubska mizica narejena iz trdega lesa, 

nanesite lepilo na obe stranici. Za mehak les 

zadostuje nanos le na eni stranici. Zadostuje 

tanka plast lepila v spodnji tretjini V-spoja.  

Nasvet: Pred nanašanjem lepila očistite 

površino za lepljenje s krpo za brisanje prahu. 

Pohitite z nanašanjem lepila, saj začne 

učinkovati že po 5-10 minutah. 

Notranji del: 

Če so vse površine za lepljenje prilepljene, 

obrnite plošče za 90o, dokler ne dobite ohišja. 

Zadnji vogal lahko spet pritrdite z dvema 

lepilnima trakovoma. Nato stabilizirajte vsak 

vogal s štirimi dodatnimi vijaki.  

 
Nasveti: Poskrbite za to, da najprej izvrtate 

luknje za vijake in jih razširite za kapice 

vijakov. Če izteče kaj lepila, ga takoj obrišite z 

vlažno krpo. 
 

4.  Končno sestavljanje. 
 

 

Zunanji del: 

Zdaj zlepite plošče zunanjega dela z notranjim 

delom. Zunanji del sega 2 cm čez notranji del. 

Zaporedje: Začnite z dolgo stranico. Nato sledijo 

letvice z L-profilom, obrnite ohišje ter zlepite 

preostale letvice z L-profilom in drugo dolgo ploščo 

z notranjim telesom. Na koncu prilepite še obe 

manjši stranski plošči na notranji del. Tako se 

opravi lepljenje: Približno 2 cm od roba površin 

nanesite tanko plast lepila. Na površino dodajte še 

drugo plast lepila v obliki tanke črte. 

 
Nasvet: Pohitite, saj morajo biti po 10 minutah 

vsi sestavni deli na pravem mestu! Manjše 

netočnosti lahko popravite s kosom lesa in 

lahnimi udarci kladiva. 

 

TI ZMOREŠ TO! 

S 
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Oblikovanje ohišja: 

Pas, ki ga namestite na telo, med sušenjem drži 

prilepljene sestavne dele v pravilnem položaju. 

Poleg tega privite spone stiskajo skupaj tudi 

notranji in zunanji del. 

 
Nasvet: Med pohištvo in spono namestite 

koščke lesa, da zaščitite površino. Najprej 

ročno privijte spone. Pritisk nastaja le 

postopoma. Če je lepilo učinkovalo (glejte 

navodila proizvajalca), odstranite pas in 

spone. 

 

 
 
 
 

Tako lahko izžagate utor: 

Vzemite krožno žago in jo nastavite pod 

kotom 45o. Namestite vzporedni prislon. Z 

žago naredite utor globine 2 mm v vsakem 

spoju za lepljenje letvic z L-profilom. 

 
Nasvet: Telo namestite na nizko podlago, da 

lahko učinkoviteje vodite žago. 

 

 
Namestitev pohištvenih nog: 

Na oba konca lesenih moznikov nanesite nekaj 

lepila. Vstavite jih v luknje za pohištvene noge. 

Nato vstavite noge v luknje telesa. Noben spoj 

ne bi smel biti več viden. 

 
Nasvet: Ne premikajte miznih nog, dokler lepilo 

ne učinkuje. 

 

TI ZMOREŠ TO! 
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Brušenje površine: 

Brusilni stroj (brusilnik za končno obdelavo ali 

ekscentrično brušenje) z brusnim papirjem 180 

vodite v smeri letnic na površini lesa. Če želite, 

površino tudi končno obdelajte z brusnim 

papirjem 240. Robove plošč lahko bolje zbrusite 

ročno. 

 
Nasvet: Mokro-suhi sesalnik in zaščitna maska 

proti prahu vas varujeta pred škodljivim prahom. 

Končna obdelava: 

Nadenite si gumijaste rokavice in nanesite olje za 

les. Po površini ga porazdelite s čopičem ali krpo. 

Nato po navodilih proizvajalca pustite, da se 

vpije. Olje, ki se ni vpilo, lahko odstranite s 

krpo, ki ne pušča vlaken. 

 
Nasvet: Nato položite z oljem prepojeno krpo v 

posodo z neprepustnim pokrovom ali v posodo, 

napolnjeno z vodo, da se ne vname sama od 

sebe. 

KONČANO. USPELO VAM JE! 

Vaša mizica je postala prava mojstrovina! 
Manjka samo še zadnji korak: pospravite delovno okolje in skrbno očistite vsa orodja, da bodo 

tako pripravljena na naslednji projekt. Zdaj ne preostane nič drugega, kot da v mikrovalovni 

pečici pripravite pokovko in se udobno namestite! 
 

 

 

TI ZMOREŠ TO! 

S 

S 
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Skice za sestavljanje. 

  Priprava. 

Rez:  
2 x 1227/400 mm 

Rez:  
2 x 263/385 mm 

    Vogali telesa    

Vogali telesa 

Rez vogalov telesa: 4× 400 
mm, 46/46 mm 

Leseni tramovi 50/50 mm: 
2x 1000 mm 

2x 500 mm 

 
Rez pohištvenih  
nog: 
4x 150 mm, 50/50 mm 

2× leseni plošči 
2000/400 mm 

Debelina 28 mm 

2× leseni plošči 
2000/400 mm  

Debelina 18 mm 

Rez:  
2 x 1412/400 mm 

Naredite poševne reze pod kotom 45o glede 

na plošče 18 mm za notranje telo. 

Rez:  

2 x 1448/385 mm 

TI ZMOREŠ TO! 

S 
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Struženje pohištvenih nog: 

4× pohištvene noge, višina: 150 mm,  
spodnji Ø: 26 mm, zgornji Ø: 50 mm 

Prilepite notranje telo pod kotom z 
lepilnim trakom 

Prilepite osnovno ploščo in vogalne profile z notranjim 
telesom. Pazite, da se vogali ne »prevrnejo« 

Prilepite manjkajoče stranske 
sestavne dele 

Naredite rez, globok 

približno 2 mm, z žago pod 
kotom 45o 

Naredite reze, globoke približno 2 mm, na 
vseh prehodih med zunanjimi ploščami in 
vogalnimi profili pod kotom 45o 

  Pohištvene noge.                  Notranji del. 

  Končno sestavljanje.           

  Končna obdelava.        

TI ZMOREŠ TO! 

S 


