
Nasza ławka jest bardzo prosta w montażu i stanowi stylowy i stabilny mebel. Suche 
drewno zmniejszy ryzyko strzępienia. Upewnij się, że masz narzędzia i odpowiednie belki 
oraz drewno na kratownice, które przedstawiamy poniżej. Wówczas możesz przystąpić 
do działania. Postępuj zgodnie z naszą prezentacją, a wkrótce będziesz cieszyć się nową, 
własnoręcznie stworzoną ławką. 

Co jest potrzebne:

Jak zmontować ławkę

Wkręty do drewna  
Protect 6,0x80 mm 
302-347

Wkręty do  
drewna Protect 
6,0x120 mm
302-350

Wkręty tarasowe 
4,2x55 mm 
302-265

Wodoodporny klej do drewna 
502-171

 
Pogłębiacz 
119-000

3 szt. • 170x28 cm

1 szt. • 133 cm
2 szt.  

• 35 cm

2 szt.  

• 25 cm
1 szt. • 142 cm
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Wiertarko-wkrętarka 
060-237

Pilarka ukosowa 
242-130

6 metrów belek drewnianych 
45x45 mm
(na stojaki i poprzeczki)

5,5 metra drewna na kratownice 
28x120 mm
(na deski siedziska)



Przytnij części do wymiarów podanych powyżej. Zacznij od przycięcia części 1, 
2 i 3 pod kątem 15 stopni. Osiągniesz ładny efekt, a ponadto unikniesz przesta-
wiania pilarki pod różnymi kątami i ryzyka, że różne części zostaną przycięte 
inaczej. Możesz użyć pierwszej części jako wzoru dla pozostałych, aby wszyst-
kie były jednakowe. Następnie przytnij części 4 i 5 pod kątem 90 stopni.  
Na koniec przytnij także trzy deski siedziska (nr 6) pod kątem 90 stopni. 
Następnie sfazuj krawędź od spodu pod kątem 45 stopni, zgodnie z ilustracją.

Zmontuj części. Zacznij od przykręcenia nóg do krótkiej poprzeczki. Następnie zamontuj górną 
belkę – pierwszy stojak jest już gotowy. Te same czynności wykonaj w przypadku drugiego 
stojaka. Połącz stojaki dwoma długimi poprzeczkami. Długą umieść na dole, krótką na górze. 
Zmontuj trzy deski siedziska. Podklej wkręty klejem nadającym się do wilgotnego środowiska 
zewnętrznego. Nie trzeba wiercić otworów na wkręty, wystarczy użyć pogłębiacza.

Sfazuj krawędzie desek siedziska 

pod kątem 45˚, aby nadać ławce 

ładny wygląd. 

1. Noga
2. Belka górna
3. Poprzeczka do nóg
4. Podpora między parę nóg
5. Podpora między parę nóg
6. Deski siedziska
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3 Zaimpregnuj drewno. Ławkę z zielo-
nego drewna na kratownice można 
zaimpregnować jeden lub dwa mie-
siące po montażu. Możesz wyko-
rzystać olej pozostały po malowaniu 
tarasu lub zdecydować się na lakier. 
Werniks do użytku zewnętrznego 
ładnie podkreśli słoje drewna i do-
brze w nie wsiąknie. Będzie idealny 
do warunków zewnętrznych.

6 szt. • 55 mm


