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W rozmiarze czasopism
Jeśli chcemy mieć swoje czasopisma stale pod 
ręką, skorzystajmy z pomysłu na oryginalny 
regał. Składa się on z powieszonych na ścianie 
czterech segregatorów na czasopisma 
wykonanych z brzozowej sklejki (Ikea, Knuff 
– ok. 10 zł każdy). Rolę mocowania pełni 
tradycyjny wkręcany hak w kształcie L, 
który kotwimy w ścianie za pomocą kołka 
rozporowego. W pojemnikach wiercimy 
w jednej z bocznych ścianek otwory średnicy 
20 mm, przez które przełożymy haki. 
Pojemniki pozostawiamy niewykończone, 
natomiast ścianę malujemy mocnym 
kolorem. Można też postąpić 
odwrotnie: ściana klasycznie 
biała, a pojemniki na czasopisma 
w jednym lub nawet w czterech 
ulubionych 
kolorach.

Szablon
Na płycie o rozmiarach 
165 x 55 cm rysujemy 

siatkę kwadratów 
o bokach 10 x 10 cm. 

Zamieszczony obok 
szablon powiększamy 

i na jego podstawie 
przenosimy kontury 

figury na płytę. 
Wielkość wyciętej 

postaci może 
być dowolna, 

ale najciekawszy efekt 
uzyskamy, wykonując 

figurę w rozmiarach 
naturalnych, 

np. wysokości 1,8 m.

 Mówi się: „Ciasne, ale własne”. Nieste-
ty, w wąskich korytarzach, przedpo-

kojach lub małych pokoikach często brak 
jest miejsca na tradycyjne meble i trudno 
utrzymać drobiazgi w porządku. Na zdję-
ciu po lewej prezentujemy garderobę głę-
bokości 15 cm w formie dwóch postaci. Za 
pierwszą, na wieszakach można przecho-
wywać ubrania (figura po lewej). W dru-
giej, na wąskich półkach można układać 
drobne przedmioty, np. rękawiczki i sza-
liki. Ścianki i półki garderoby są wyko-
nane z płyty MDF. W razie potrzeby pręt 
do garderoby można zrobić z drewniane-
go kija od szczotki.

Koszty: za płyty MDF grubości 19 mm 
trzeba zapłacić ok. 48 zł/m². Będą potrzebne 
także: klej montażowy za 10–15 zł oraz nie-
wielkie ilości farby w różnych kolorach.

Pomysłowe   schowki

1. Na płycie MDF o wymiarach 165 x 55 cm 
rysujemy kontury mężczyzny. Następnie 
układamy dwie płyty jedna na drugiej 
i po unieruchomieniu ściskami wycinamy 
wyrzynarką jednocześnie dwóch panów.
2. Półki o głębokości 10–15 cm (zależnie 
od potrzeb) przyklejamy klejem do drewna.

3. Tylną figurę z półkami, a także przednią 
gruntujemy i malujemy. Powierzchnie klejone 
muszą pozostać nietknięte.
4. Tylną figurę przykręcamy do ściany 
wkrętami. Przednią figurę mocujemy klejem 
błyskawicznym do drewna i przez moment 
lekko dociskamy. 
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panowie dwaj 

W wąskich 

korytarzach, 

przedpokojach 

lub małych pokoikach 

sprawdzają się 

samodzielnie 

wykonane meble 

i elementy zabudowy 

dostosowane 

do ograniczonej 

przestrzeni. 

Przedstawiamy 

kilka projektów 

mebli z wieloma 

schowkami, które 

zajmują mało 

miejsca, a przy 

tym efektownie 

wyglądają.
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Rysunek 
przekroju (widok 
z góry) ukazuje 
konstrukcję regału. 
Oczywiście szpara 
przepuszczająca 
światło może być 
szersza, wystarczy 
zamontować 
odpowiednio 
poszerzony pas 
szkła.

Z bezpośrednim oświetleniem

 Z dwóch stojaków na CD ze sklejki (Ikea, 
Benno w kolorze srebrnoszarym, każdy 

za 79,95 zł) wykonujemy podświetlany re-
gał z dębowym frontem. Oprócz stojaków 
będą jeszcze potrzebne dwa pasy z forni-
rowanej dębem płyty stolarskiej grubości 
19 mm (o wymiarach 20,5 x 204 cm), któ-
re można kupić w dobrze zaopatrzonych 
sklepach z materiałami stolarskimi za ok. 
80 zł/m2. Do tego satynowy pas szkła grubo-
ści 6 mm o wymiarach 10 x 204 cm i z oszli-
fowanymi krawędziami u dołu i u góry za 
ok. 40 zł (ok. 150 zł/m2). Do podświetlenia 

regału użyliśmy dwóch świetlówek, które 
zajmą całą wysokość mebla.

Uwaga! Do szklarza warto zabrać pas wy-
cięty ze sklejki, który w każdym z kierunków bę-
dzie dłuższy o 1 cm od wymiarów zamawianego 
szkła. Szklarz będzie mógł zamocować do niego 
bardzo kruchy, wąski pasek szyby taśmą klejącą 
do opakowań. W ten sposób możemy być pew-
ni, że szkło dotrze do naszego domu w jednym 
kawałku. Do wykończenia powierzchni drewnia-
nych najlepiej użyć bezbarwnego lakieru akry-
lowego, który nakładamy dwoma warstwami, 
lub akrylowego lakieru do schodów.

1. Do tylnego, niewykończonego rantu 
ścianki bocznej stojaka na CD przykręcamy 
listwę z drewna sosnowego o przekroju 
1 x 1,2 cm w odległości 7 mm od krawędzi. 
Do drugiego stojaka także przykręcamy listwę, 
do przeciwległej ścianki bocznej. Między listwami 
zostanie umocowana szyba grubości 6 mm.
2. Oba stojaki na płyty układamy na płasko, 
plecami do siebie, w odstępie równym szerokości 
szyby plus 3 mm. Od dołu przykręcamy do nich 
deskę łączącą.
3. Do rantów fornirowanych dębem płyt 
frontowych zasłaniających stojaki oraz płyty 
górnej przyklejamy paski okleiny za pomocą 
żelazka.
4. Posługując się przyciętym pasem szkła, 
sprawdzamy, czy odstęp między stojakami 
jest właściwy, a następnie mocujemy do nich 
wkrętami płytę górną.
5. Na pasie z płyty stolarskiej szerokości 
10 cm i wysokości stojaka na płyty montujemy 
dwie świetlówki (jedną pod drugą). Płytę 
ze świetlówkami przykręcamy pionowo 
do ściany.
6. Regał przysuwamy do ściany, nasuwamy 
na płytę ze świetlówkami, przykładamy do niego 
pas szkła i wkrętarką kątową lub krótkim 
śrubokrętem mocujemy płyty frontowe.
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1. Wszystkie miejsca połączeń 
elementów szafki najpierw 
nawiercamy. W pierwszej 
kolejności skręcamy górną półkę 
z tylną ścianką.
2. Przygotowujemy klocki 
dystansowe długości 25,2 cm 
– w takich odstępach ustawiamy 
półki i rysujemy linie wzdłuż ich 
dolnej krawędzi. Zdejmujemy 
półki i nawiercamy otwory 
na wkręty w odległości 6 mm od 
wyznaczonych linii (środek półki).
3. Unieruchamiamy klocki 
dystansowe za pomocą taśmy 
klejącej i przykręcamy półki.
4. Zdejmujemy klocki dystansowe 
i wykorzystujemy je do montażu 
drugiej ścianki bocznej.
5. Do przednich rantów półek 
przyklejamy drewniane listwy 
– prowadnice dolne, a do nich 
aluminiowe płaskowniki 
– prowadnice przednie.
6. Łby wkrętów mocujących półki 
zakrywamy, przyklejając paski 
aluminium.
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Co to jest?

Wiertła cylindryczne
To wiertła 
płaszczyznowe 
z niewielkim ostrzem 
centrującym, dzięki 
którym powstają 
otwory o idealnych 
ściankach. Są 
przeznaczone 
do wykonywania 
otworów 
nieprzelotowych. 
Sprzedawane 
w różnych rozmiarach 
– od 10 do 50 mm.

Płyty
W marketach 
budowlanych 
można kupić płyty 
z najróżniejszych 
materiałów – nawet 
fornirowaną buczyną 
płytę stolarską. 
Co więcej, z reguły 
na miejscu od razu 
można zlecić przycięcie 
płyt na miarę. Tym 
samym majsterkowanie 
jest teraz możliwe 
nawet, gdy nie 
mamy stołowej piły 
tarczowej. Płyty 
stolarskie fornirowane 
szlachetnym drewnem 
można kupić także 
w składach drewna, 
które również 
przycinają zamówiony 
materiał 
na wymiar.

SERWISZ kolorowym szkłem 

 Ta szafka mogłaby kosztować w eleganc-
kim salonie meblowym nawet 1200 zł. 

Dzięki naszym pomysłom można ją mieć 
za znacznie mniej. Podstawowym materia-
łem do jej budowy są powlekane na biało 
płyty wiórowe grubości 13 mm za ok. 25 zł. 
Potrzebne będzie także 5 płaskowników 
aluminiowych (2 x 30 mm) długości 1 m 
w sumie za 70 zł, tubka mocnego kleju za 
10–15 zł i kolorowe płyty szkła akrylowego 
za ok. 30 zł (ok. 60 zł/m² w marketach bu-
dowlanych). Materiały kosztują nie więcej 
niż 140 zł – najlepszy dowód, że majsterko-
wanie się opłaca! Po zmontowaniu szafkę 
można zawiesić na ścianie na kołkach za 
pomocą haków lub zwykłych wkrętów.

Wysokość 
płyt ze szkła 
akrylowego 
zaplanowaliśmy 
tak, że nad 
każdą z nich 
zostają 2 mm 
luzu, dzięki 
temu będą 
się mogły 
swobodnie 
przesuwać.

Rada

Jeśli nie uda się nam 
znaleźć barwionych płyt 
ze szkła akrylowego, 
możemy kupić 
w markecie budowlanym 
tafle bastlerglas i okleić 
je przezroczystą 
kolorową folią (np. d-c-
fix firmy Hornschuch).
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 podpowiadamy, jak efektownie urządzić wnętrze

 pomagamy w doborze materiałów, okuć i narzędzi

 doradzamy, jak krok po kroku zbudować meble

URZĄDZANIE  
I DEKOROWANIE  

 podpowiadamy, jak zaplanować remont

 doradzamy, jak najlepiej wykonać prace wykończeniowe

 oceniamy materiały i preparaty niezbędne przy remoncie

REMONT  
I MODERNIZAcjA

DOM  
I OTOcZENIE
 pomagamy zbudować altankę i ogrodowe ścieżki

 doradzamy, jak wybrać najlepszą kosiarkę

 podpowiadamy, jak urządzić placyk zabaw dla dzieci

NARZĘDZIA  
I AKcESORIA
  podpowiadamy, jakie narzędzia będą dla nas najlepsze

 podajemy najważniejsze kryteria wyboru elektronarzędzi

 radzimy, jak używać narzędzi

Szukaj w kioskach  
pod koniec każdego miesiąca

archiwum, informacje,  
najciekawsze artykuły 
w plikach pdf za darmo na 
www.diy-majster.pl

JEDYNY MAJSTER,  
KTÓREMU MOŻNA ZAUFAĆ


