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MĒBEĻU KASTE

INSTRUKCIJA KOKA KASTU MONTĀŽAI - "UZTAISI PATS"

KOKA KASTES MĀJAI UN TIRDZNIECĪBAI

KOMPLEKTA VIZUALIZĀCIJA KASTES ATVĒRŠANA

KASTES GALI

Īpašai stipram kastēm
varat izmantot koka skrūves.
Koka skrūves komplektā 

neietilpst!

55,5 cm

33 cm

38
,5

 c
m

38
,5

 c
m

33 cm

55,5 cm

58,2 cm

A
D

BC

Dēlīšus sakārto pa grupām. 
Visgarākie dēļi ir kastes apakšā (D).
Visīsākie dēļi ir sānu iekšpusē (C).
Vidējie dēļi veido kastes malas (A un B).

Komplektā ietilpst:  dēlīši, naglas, 
smilšpapīrs. Noteikta kastes modeļa 
izgatavošanai.
Jums vajadzīgs āmurs, zīmulis un 
knaibles.

Mes rupējamies par apkartējo vidi!
Tieši tāpēc mes neizmantojam kaitīgu 
līmi mūsu iepākojumā. Mēs pespraugam 
iepākojumu pie pirma kastes dēļa. Lai 
izņemt kastes detaļas no iepākojuma 
vajag:
1. Atver kartona slēdzi. 
2. Atplēš kartonu no dēliša.

Iespējams, kā skavas var aizķert 
delīša iekšā. 
Šajā gadījumā būs vajadzīgi izņēmt 
tos ar knaiblem.
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No sākuma mēs sanaglosim kastes galas.
Peņēm A un C dēlišus.

Mūsu konstruktoru atzinumā šis ir vislabākais veids 
kastes sānu stiprināšanā, jo caurejošās naglas stingri 
satur kasti un neļauj tai izjukt pat ekstrēmos 
apstākļos.

Sāc ar malējiem dēļiem. Rūpīgi iestati vienādus 
attālumus starp dēļiem. Katram dēlim izmanto 
divas naglas.

Turpini otru sānu.  Rūpīgi iestati vienādus 
attālumus starp dēļiem. Katram dēlim izmanto 
divas naglas.

Pārej uz kastes grīdu. Sāc ar malējiem dēļiem. Rūpīgi 
iestati vienādus attālumus starp dēļiem.Katram dēlim 
izmanto divas naglas.
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Ja gadās naglu iedzīt šķībi, to var viegli izlabot. 
1. Izrauj dēli ar visu naglu. 
2. Saliec naglu vajadzīgajā virzienā. 
3. Naglo vēlreiz.

! !!PADOMS

1. Paņem gala dēļus.
2. Iedzen naglas līdz pusei. 
3. Liec apakšā dēlīšus tā, lai caurejošās naglas 
nedurtos darba virsmā.  
4. Iedzen naglas līdz galam. Katram dēlim 
izmanto divas naglas.

Saliek A dēlīšus rindā un atzīmē  līniju - robežu, kur 
pievienosies sānu vertikālie dēļi - C. Turpini otru pusi.

Svarīgi! Līnijas atstarpe no dēļa malas ir 13 mm, kas 
ir vienāds ar dēļa biezumu.

Saliek atzīmes uz visiem A dēļiem. Iesakam uzlikt 
atzīmes arī dēļa sānos. 
Tas līnijas nozīme vietu, pie kuras būs izlidzināti C 
dēļiši. Saliek A un C delīšus kā paradīts 5. zīmējumā.

13 mm

Apgriez kastes galu otrādāk un atloci naglas. 

Ar smilšpapīru noslīpē asumus kastes 
stūros. Kaste ir gatava!
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GATAVA KASTE

KASTES SĀNI

PADOMS

58 cm 38,5 cm

34 cm

Ražots Latvijā          SIA Sprintlab           Reģ. nr: LV40103364801 
Video instrukciju un citu iederīgu  informācija varat atrast mūsu lapā:

http://colorwoodlatvia.lv


