
 
Szükséges alapanyagok: 

 

1db 28x48x1300mm léc 
1db 28x48x1000mm léc 
1db 28x48x700mm léc 
1db 28x48x400mm léc 
4db 20x190x190mm léc 
1db 20x201x105mm léc 
1db 14,5x435x435mm lap 

Az alapanyagok összerakásához és az állvány összeállításához szükséges még minimum 4db 

szegletvas és egy jó minőségű faragasztó. 

Mielőtt hozzákezdenél a munkához, első lépésed az legyen, hogy végig olvasod ezt a leírást. Ha 

sikerült értelmezned, tervezd el, hogy miként fogod kivitelezni. Miután mindent átgondoltál 

kezdheted a munkát. 

Az alapanyagok összeállítása  

A 28x48mm-es léceket vágd méretre. Itt nem gond ha eltérsz a tervektől, csak arra figyelj, hogy a 

vágás merőleges legyen a léc vonalára. Ha levágtad a 190x190mm-es lapokat csiszold meg a 

vágásoknál, ha szeretnél az ábrán látható lekerekítéseket is alkalmazhatsz. A 201x105mm-es lapot is 

hasonlóan készítsd el, de itt nem szükséges a sarkok lekerekítése. A talpat ragasztanod kell. 3 db 

145x435mm-es lécet ragassz össze. Várd meg a ragasztó száradását, csak ezután dolgozz az elemmel 

tovább. 

A következő lépésnél a 28x48-as léceket kell a talpra erősítened. Ezekhez használd a szegletvasakat, 

illetve az érintkező felületeket ragaszd össze. Figyelj, hogy a lécek függőlegesen álljanak a rögzítés 

után. 

Ezután a 201x105mm-es lapot helyezd a lécek közé, az illesztéseknél ragaszd meg. A talptól pontosan 

150mm magasan legyen. 

Az 1. ábrán láthatod az elhelyezéshez szükséges méreteket. 

  

2. ábra 1. ábra 



Ha stabilnak találod az alapot rögzítsd az alsó virágtartót. A második ábrán láthatod, hogy a helyét a 

700 és az 1300mm-es lécekhez tudod állítani. A második–zölddel jelölt- szint egyik széle az 1000mm-

es léchez igazodik, a mellette lévő oldalakat 71-71mm-re rakd az alátámasztáshoz képest. A 

harmadik-sárga- szint az 1300mm-es tartóléchez igazodik, a két oldala az alátámasztástól 81-81mm-

re legyen. A legfelső lapot 81, illetve 71 mm-re helyezd az alátámasztáshoz képest. Mivel ezt csupán 

egy léc tartja, ajánlott egy plusz szegletvasat használni a rögzítéshez. 

Ha mindennel készen vagy, győződj meg róla, hogy a ragasztásoknál 

nincsenek hézagok. Várd meg a ragasztó száradását, majd fesd le az 

állványt. Ezután már nyugodtan rápakolhatod kedvenc növényeidet.  
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