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i tworzywa sztuczne. Każde z tych tworzyw wy-
maga zastosowania innego rodzaju brzeszczo-
tu, ale ich dostępny na rynku asortyment jest 
w pełni wystarczający i w znacznym stopniu 
uniwersalny, dzięki kilku zaledwie znormali-
zowanym systemom mocowania. Obowiązu-
ją tu następujące zasady:

– twardość zębów brzeszczotu powinna 
rosnąć, a ich wielkość maleć wraz z twardo-
ścią ciętego materiału,

– do cięcia wzdłuż linii krzywych należy 
wykorzystywać brzeszczoty wąskie, tym węż-
sze, im mniejszy jest promień krzywizny,

– do cięcia stali należy używać brzeszczo-
tów bimetalowych, gdyż są najbardziej odpor-
ne na skręcanie i zginanie.

Pod względem dowolności korzystania 
z różnych brzeszczotów, a także dzięki podo-
bieństwu innych parametrów technicznych, 
wyrzynarki akumulatorowe i zasilane z sieci 
230 V wydają się w znacznym stopniu równo-
rzędne. Czy to znaczy, że przy zakupie o wybo-
rze ich rodzaju rozstrzygać powinna wygoda 
użytkowania, wynikająca z braku uciążliwego 
kabla? Otóż niekoniecznie, bo przy pewnych 

pracach istotną przeszkodą okazać się może 
sam, choćby najlepszy, system wymiennych 
akumulatorów.

Jeśli w domowym warsztacie zamierzamy 
wykonywać ze sklejki ażurowe płyty o mister-
nej strukturze, albo całe serie dekoracyjnych 
sztachet ogrodzeniowych z desek, wygodniej 
użyć standardowej wyrzynarki sieciowej i w ra-
zie potrzeby odpowiednio podwiesić jej kabel. 
Pozwala to zapomnieć o konieczności, częstej 
z powodu znacznego zużycia energii, wymia-
ny rozładowujących się akumulatorów, a tak-
że wybrać urządzenie o zdecydowanie więk-
szej mocy i wydajności.

Inaczej wygląda ocena przydatności po-
równywanych rodzajów wyrzynarek do do-
mowych i przydomowych prac budowlanych. 
Należą do nich: dopasowywanie paneli pod-
łogowych do krzywizn ścian i wystających rur 
instalacyjnych, wykonywanie otworów w pły-
tach gipsowych, styropianowych i betonie 
komórkowym, a także precyzyjne docina-
nie dachowych płyt falistych, trapezowych, 
blachodachówek itp.). We wszystkich tych 
przypadkach długość potrzebnych cięć jest 

w sumie niewielka, czyli nie powoduje znacz-
nego zużycia energii. Wyrzynarka używana 
jest wtedy przeważnie na przemian z wier-
tarko-wkrętarką (wiercenie w narożnikach 
wycinanych otworów, osadzanie wkrętów). 
Okoliczności te, ze wspomnianych uprzednio 
względów, przemawiają za wykorzystaniem ra-
czej zestawu dwóch elektronarzędzi akumu-
latorowych obsługiwanych wspólną parą wy-
miennych akumulatorów i jedną ładowarką, 
niż ich sieciowych odpowiedników ze szcze-
gólnie kłopotliwą w tych warunkach plątani-
ną elektrycznych przewodów.

Osiągi i funkcje
Wymogi techniczne stawiane wyrzynar-

kom akumulatorowym i sieciowym są w za-
sadzie identyczne, a urządzenia, które ich 
nie spełniają trudno uznać za w pełni przy-
datne do podstawowych prac stolarskich i bu-
dowlanych.

Do cech najistotniejszych należy tu prowa-
dzenie brzeszczotu. Musi on wykonywać ruchy 
posuwisto-zwrotne o skoku 20–30 mm, z czę-
stotliwością płynnie regulowaną elektronicznie 

Zasilane akumulatorami narzędzia mon-
tażowe do obsługi połączeń gwintowych 
zostały przyjęte wręcz entuzjastycznie za-

równo przez profesjonalistów, jak i majster-
kowiczów. Uświadomiły im bowiem wszyst-
kie dotychczasowe niedogodności związane 
z użytkowaniem ich tradycyjnych odpowiedni-
ków, podłączanych do sieci elektrycznej 230 V. 
Swobodę wykorzystywania takiego sprzętu 
krępował przecież nie tylko ograniczony za-
sięg zasilającego kabla, lecz także powszechnie 
stosowane metody jego zwiększania rozma-
itymi przedłużaczami i rozdzielaczami. Prze-

wody te trzeba było doprowadzać do miejsca 
pracy za pomocą dodatkowych systemów za-
bezpieczających, gdyż w przeciwnym wypadku 
zaczepiały one o różne wystające przedmioty, 
których nie brakuje zwykle w warsztacie lub 
na budowie, narażone były na uszkodzenia 
i same stanowiły zagrożenie jako potencjal-
na przyczyna niebezpiecznych potknięć lub 
elektrycznych porażeń.

Przy tego rodzaju zadaniach główna wada 
zasilania akumulatorowego, jaką jest koniecz-
ność przerywania pracy dla cyklicznego odna-
wiania zapasu zmagazynowanej energii, nie 

miała istotnego znaczenia. Szybko też udało 
się ją wyeliminować niemal całkowicie dzięki 
upowszechnieniu się konstrukcji z wymienny-
mi akumulatorami, obsługiwanymi przez tzw. 
szybkie ładowarki.

Zastosowania wyrzynarek
Niezależnie od rodzaju elektrycznego za-

silania wyrzynarka powinna umożliwiać cięcie 
wzdłuż linii prostych i krzywych takich mate-
riałów, jak: drewno, sklejka, płyty drewnopo-
chodne, miękka stal i metale kolorowe, płyt-
ki ceramiczne, beton komórkowy, styropian 

wyrzynarki akumulatorowe
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w zakresie od 1000 do 3000 skoków na minu-
tę. Precyzyjne różnicowanie tych częstotli-
wości pozwala je optymalnie dostosowywać 
do rodzaju ciętego materiału. Dla stabilności 
swego roboczego ruchu brzeszczot powinien 
być podparty rolką prowadzącą. Standardem 
we współczesnych konstrukcjach jest także je-
go ruch wahadłowy o skokowej regulacji am-
plitudy. Im więcej zapewnia ona pozycji do wy-
boru, tym łatwiej uzyskać można najwyższą 
w danych warunkach liniową prędkość cięcia 
przy minimalnym zużyciu zębów tnących.

Dane dotyczące głębokości cięcia i mak-
symalnej grubości ciętych materiałów (prze-
ważnie drzewnych i stalowych, czasem też 
aluminiowych) mają charakter najwyżej orien-
tacyjny, ponieważ decydująca jest tutaj długość 
użytego brzeszczotu. Mniejszą rolę odgrywa 
moc silnika, której niedobór daje się do pew-
nego stopnia kompensować odpowiednio wol-
niejszym posuwem całego narzędzia.

Korpus wyrzynarki musi dawać się odchy-
lać w obie strony na swej ślizgowej podstawie, 
by umożliwiać prowadzenie brzeszczotu pod 
dowolnym kątem w zakresie od –45° do +45° 
względem pionu. Zamocowanie stopki po-
winno umożliwiać jej odchylanie w obie stro-
ny, co pozwala na cięcie pod kątem do 45°. 
Podstawa powinna mieć uchwyty do moco-
wania prowadnicy bocznej i cyrklowej. Pożą-
danym udogodnieniem jest również system 
samoczynnie zdmuchujący opiłki z zaznaczo-
nej linii cięcia.

Tajemna moc
Producenci wyrzynarek akumulatorowych, 

jak również innych elektronarzędzi z tym ro-
dzajem zasilania, nagminnie „zapominają” 
w charakterystykach technicznych podawać 
liczbowe dane na temat ich mocy, choć taka in-
formacja jest przecież bardzo istotna dla użyt-
kownika, gdyż pozwala obiektywnie porówny-
wać maksymalną wydajność urządzeń. Jednak 
elementarna nawet wiedza elektrotechniczna 
pozwala tę sprawę wyjaśnić wystarczająco do-
kładnie. Przy niemal identycznych wymiarach 
silników można przyjąć bez większego błędu, 
iż natężenia prądów płynących w ich uzwoje-
niach są również podobne.

Wobec tego moc musi być w przybliżeniu 
proporcjonalna do znamionowych napięć wy-
korzystywanych akumulatorów jako ich ilo-
czyn ze stałą wartością natężenia, praktycznie 
mieszczącą się w granicach 15–22 amperów. 
Liczby wynikające z takich obliczeń (potwier-
dzone dodatkowo fragmentarycznymi danymi 
ujawnianymi przez niektórych producentów) 
rzeczywiście nie prezentują się imponująco.

Jeśli w małych wyrzynarkach siecio-
wych (tu nie ma żadnych tajemnic) moc 
silnika wynosi 350–500 W, to w analogicz-
nych urządzeniach akumulatorowych jej 
wartości tworzą następujący, orientacyj-
ny ciąg uporządkowany według rosną-
cych napięć znamionowych: 12 V – 250 W, 

Przy tego rodzaju zadaniach ręczna wyrzynarka elektryczna jest praktycznie rozwiązaniem 
jedynym, a jej wersja akumulatorowa – optymalnym.

Grubość materiału może być w znacznym zakresie dowolna, gdyż zależy głównie od długości 
brzeszczotu. Im większa moc silnika, tym cięcie odbywa się szybciej.

14,4 V – 300 W, 18 V – 350–400 W, 
28 V – 500 W i 36 V – 550 W. Ewentualne 
nieznaczne odchylenia w poszczególnych 
kategoriach dają się wytłumaczyć zróżnico-
waną sprawnością konkretnych konstrukcji. 
Wynika stąd, iż moce obu rodzajów elek-
tronarzędzi stają się porównywalne dopie-
ro przy stosowaniu akumulatorów o napię-
ciu wynoszącym co najmniej 18 V.

Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia 
przy pełnym wykorzystaniu jego mocy zależy 
od mierzonej w amperogodzinach pojemności 

akumulatora i maksymalnego natężenia prą-
du płynącego przez uzwojenia silnika. Łatwo 
na tej podstawie obliczyć, że przeciętne wyrzy-
narki z akumulatorami o pojemności ok. 2 Ah 
przy prądzie 20 A mogą pracować przez 6 mi-
nut, a technicznie najdoskonalsze modele po-
bierające prąd zaledwie 15-amperowy z aku-
mulatorów litowo--jonowych o napięciu 36 V 
i pojemności 3 Ah – przez 9 minut. Dane te 
są dodatkowym potwierdzeniem wcześniej-
szych uwag na temat praktycznych zastosowań 
akumulatorowego zasilania wyrzynarek.

Wyrzynarki akumulatoroWe

Narzędzia i akcesoria

Producent
Model 

rYoBI
cJS180lM

HItAcHI
cJ14dl

BoScH
GSt 14,4 V

rodzaj/napięcie/pojemność akumulatora Li-Ion/18 V/1,4 Ah Li-Ion/14,4 V/3,0 Ah NiMH/14,4 V/2,6 Ah

czas ładowania akumulatora 45 min 45 min b.d.

liczba suwów bez obciążenia 0–2100/min 0–2400/min 0–2100/min

systemy elektroniczne + (regulacja prędkości) + (regulacja prędkości) + (regulacja prędkości)

regulacja ruchu wahadłowego 4 stopnie 4 stopnie 4 stopnie

skok brzeszczotu 19 mm 26 mm 26 mm

wymiana brzeszczotu beznarzędziowa beznarzędziowa SDS

głębokość cięcia drewno/aluminium/stal 40/b.d./b.d. mm 135/30/10 mm 65/b.d./10 mm

regulacja ustawienia stopy + (0–45°) + (0–45°) + (0–45°)

ciężar 2,7 kg 2,4 kg 2,9 kg

wyposażenie i funkcje

ergonomiczna rękojeść  
pokryta powłoką antypoślizgową,  

wskaźnik laserowy,  
2 brzeszczoty,  

klucz imbusowy,  
szybka ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion 1,4 Ah

minimalny promień cięcia 25 mm,  
stopa pokryta zabezpieczającą warstwą niklu, 

oświetlenie miejsca pracy LED,  
rękojeść antypoślizgowa Soft-grip,  

ładowarka, 2 baterie,  
walizka transportowa

rękojeść z okładziną Soft-grip,  
nadmuch powietrza na miejsce pracy,  

szybka ładowarka, akumulator NiMH 2,6 Ah,  
3 brzeszczoty, osłona przeciwodpryskowa,  

klucz kołkowy sześciokątny SW 5,  
stopka ślizgowa, walizka narzędziowa

gwarancja 2 lata 1 rok 1 rok

cena 829 zł 1399 zł 1585 zł

adres dystrybutora www.ryobipower.pl www.hitachi-narzedzia.pl www.bosch.pl

Producent
Model 

MAKItA
BJV180rFe

MIlWAuKee
Hd18 JS

deWAlt
dc330KB

rodzaj/napięcie/pojemność akumulatora Li-Ion/18 V/3,0 Ah Li-Ion/18 V/3,0 Ah NiCd/18 V/2,6 Ah

czas ładowania akumulatora b.d. b.d. 60 min

liczba suwów bez obciążenia 0–2600/min 0–2200/min 0–3000/min

systemy elektroniczne + + + (regulacja prędkości)

regulacja ruchu wahadłowego 4 stopnie 5 stopni 3 stopnie

skok brzeszczotu 26 mm 25,4 mm 26 mm

wymiana brzeszczotu b.d. beznarzędziowa (zacisk FIXTEC) beznarzędziowa

głębokość cięcia drewno/aluminium/stal 135/b.d./10 mm 135/b.d./10 mm 135/b.d./10 mm

regulacja ustawienia stopy b.d. + (0–45°) + (0–45°)

ciężar 2,9 kg 3,5 kg 3,4 kg

wyposażenie i funkcje

blokada zabezpieczająca  
przed przypadkowym uruchomieniem,  
rękojeść z powłoką antypoślizgową,  

nadmuch powietrza na miejsce pracy,  
dioda LED do oświetlania miejsca pracy,  

ładowarka, 2 akumulatory, zestaw brzeszczotów,  
klucz imbusowy, walizka transportowa

ładowarka,  
2 akumulatory Li-Ion 3,0 Ah,  

stopa ślizgowa,  
2 brzeszczoty,  

walizka transportowa

opatentowany mechanizm przeciwwagi  
ograniczający drgania, gumowana rękojeść,  

wydmuch wiórów, włącznik z zabezpieczeniem,  
1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory,  

nakładka ochronna na stopę,  
adapter do odsysania pyłów,  

4 brzeszczoty, kufer transportowy

gwarancja 1 rok 3 lata 1 rok

cena 1899 zł 2026 zł 2300 zł

adres dystrybutora www.makita.pl www.milwaukeetools.pl www.dewalt.pl

Informacje o firmach na stronie 64.
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Podłoga  
z naturalnego drewna

Podłogę w łazience można wykończyć 
prawdziwym drewnem, jednak pod 

pewnymi warunkami.
1.  Okładzinę przyklejamy całą powierzch-

nią do jastrychu elastycznym klejem, 
by zapobiec zaleganiu wilgoci z prze-
nikającej pod okładzinę wody.

2.  Do uszczelnienia spoiny dylatacyjnej 
szerokości 10 mm, znajdującej się wo-
kół okładanej powierzchni, używamy 
specjalnej masy akrylowej, pochodzącej 
od producenta elementów drewnianych 
(w naszym przypadku Haro).

3.  Po ułożeniu całej okładziny powierzch-
nię drewna trzeba co najmniej dwu-
krotnie pokryć olejem.

4.  Podłogę nasączamy olejem przynaj-
mniej raz na trzy lata. W tym celu trze-
ba ją lekko oszlifować (papierem ścier-
nym o ziarnistości 120), nałożyć olej 
i starannie wetrzeć w drewno.

Przygotowujemy 
Podłoże

1, 2. Profesjonalną szlifierką 
wałkową i taśmą szlifierską 

o ziarnistości 16 matujemy 
powierzchnię płytek podłogowych. 
Takie narzędzie można wypożyczyć 
w cenie ok. 40 zł za dobę, plus 
ok. 50 zł za każdą zużytą taśmę 
szlifierską.
3. Aby na krawędzi uzyskać spoinę 
dylatacyjną, dookoła podłoża 
przyklejamy tzw. ogranicznik masy 
niwelującej wykonany z pianki. 
Usuwamy go po stwardnieniu masy.
4. Produkty chemii budowlanej 
niszczą skórę rąk, dlatego w trakcie 
prac warto nosić rękawiczki 
jednorazowe.
5. Na oszlifowane podłoże 
nakładamy warstwę środka 
gruntującego do płytek (np. Ceresit 
Haftgrund extrem), a po jego 
wyschnięciu samopoziomującą masę 
niwelującą.
6. Zaczynamy od ułożenia połówki 
lub jednej trzeciej drewnianego 
panelu. W ten sposób uzyskamy 
przesunięcie rzędów paneli 
względem siebie.
7. Elastyczny klej Haro dokładnie 
mieszamy za pomocą pręta 
lub kantówki.
8. Klej nanosimy na podłoże 
szpachelką z zębami. Zawsze 
nakładamy go tylko tyle, ile potrzeba 
na jeden panel. Nadmiar kleju przed 
panelem ścieramy.
9. Układanie jest niezwykle proste. 
Pozwalamy, by panele delikatnie się 
ze sobą łączyły.
10. Przy ścianach zostawiamy 
spoinę dylatacyjną szerokości 1 cm. 
Wykorzystujemy do tego kliny 
z tworzywa sztucznego, które 
po przyklejeniu całej okładziny 
można łatwo usunąć.
11, 12. Gdy dojdziemy 
do przeciwległego końca ściany, 
zazwyczaj mamy mało miejsca 
na ostatni panel. Aby dociągnąć 
idealnie szczelnie wszystkie spoiny, 

używamy tzw. łyżki dociągającej.
13. Okładzinę uszczelniamy 

na krawędziach, używając 
kolorystycznie dobranej 
masy.
14, 15. Olej do drewna 

nakładamy miękkim 
wałkiem. Do ochrony ściany 

może posłużyć kawałek tektury 
lub fragment panelu, które 
wkładamy między nią i wałek.
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Gdy pada ulewny deszcz, droga od sa-
mochodu do drzwi wejściowych do do-
mu staje się bardzo długa – szczegól-

nie jeśli nie mamy przygotowanych kluczy, 
a w rękach trzymamy torby z zakupami. 
Mamy na to radę – drewniany daszek 
z wbudowanymi reflektorami, gwarantu-
jący prawie 3 m2 suchej powierzchni. Dla 
zdolnych majsterkowiczów obróbka drewna 
nie będzie problemem, kłopot może spra-
wić mocowanie, szczególnie w murze dwu-
warstwowym. Warstwy licowej z klinkieru 
nie można obciążać, dlatego słupy kotwi-
my poprzez nią w warstwie nośnej za po-
mocą kołków i gwintowanych prętów. Spe-
cjalista od mocowań, np. firma Fischer, 
ma w swojej ofercie wszystko, co do tego 
potrzebne. Bliższe informacje i rady mon-
tażowe znajdziemy w broszurach i na stro-
nach internetowych.

Połączenia drewnianych elementów no-
śnych wykonujemy na zakładki zamknięte 
siłowo, by obciążenia nie przenosiły same 
wkręty do drewna – do tego nadają się tyl-
ko w ograniczonym zakresie. Wyjątkiem 
jest pozioma rama, którą przykręcamy tyl-
ko kilkoma wkrętami typu spax do czterech 
słupów (patrz następna strona).

praktycznieogród

Wejście na miarę
zadaszenie ganku

Standardowe zadaszenia są wprawdzie tanie, ale zazwyczaj niewielkie  
i niełatwo dopasować je do elewacji. Nasz klasyczny biały model  
został wykonany ręcznie i na miarę.

Bez daszku poszukiwanie klucza w strugach deszczu 
jest dość nieprzyjemne, nie mówiąc już o niekorzystnym 
oświetleniu z prawej strony.

Konstrukcja modułowa
Trzy pary krokwi (zdjęcie) 
i poziome ramy można 
zmontować wstępnie 
przed montażem 
końcowym. 
To oszczędzi 
nam wiele 
żmudnej pracy.

1. Szkic w skali 1:1 połowy dwuspadowego dachu na białej płycie 
pilśniowej ułatwia dokładne ustalenie kątów i miejsc cięcia krokwi.
2. Dzięki ułożeniu zgodnie z kątami punktów węzłowych, 
przenosimy linie cięcia ze szkicu na elementy drewniane.
3. Tak wygląda przygotowane połączenie krokwi i elementu 
poprzecznego. Obie części mają nacięcia do połowy grubości, 
by ciężar mógł się rozkładać. To samo dotyczy połączeń obu krokwi 
na kalenicy.
4. W czterech słupach, a dokładniej w ich częściach czołowych 
od spodu, na środku nawiercamy otwory, do których włożymy bolce 
trzewików. Bolce mają grubość 22 mm, a więc otwory wiercimy 
wiertłem średnicy 24 mm, na głębokość ok. 15 cm.
5. Cztery elementy ramy poziomej łączymy w narożnikach 
na zakładkę. Za pomocą kątownika wyznaczamy na górnej krawędzi 
szerokość elementu, a na bokach połowę jego grubości.
6. Najpierw elementy nacinamy piłą japońską (lub rozpłatnicą), 
a zbędne kawałki drewna wycinamy ostrożnie dłutem, uderzając 
w nie drewnianym młotkiem.
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technika elektronarzędzia

Nie ma się co oszukiwać – na balkonie nie zmieści się żadna po-
rządna stacjonarna pilarka stołowa. A nawet jeśli się zmieści, na za-
anektowanie tej przestrzeni na potrzeby majsterkowania nie zgodzi 
się żadna żona. Pozostaje zatem rozwiązanie kompromisowe – np. za-
kup składanej, mobilnej pilarki uniwersalnej, którą w razie potrzeby 
można szybko rozłożyć, a po złożeniu łatwo schować w piwnicy lub 
przewieźć w bagażniku samochodu osobowego. Takie możliwości da-
je nowa pilarka uniwersalna Graphite 59G824. Maszyna ta ma stół 
i obudowę wykonane ze stopu aluminium. Składane nóżki ułatwiają 
przechowywanie maszyny, przymocowane do obudowy kółka pozwa-
lają wygodnie przetaczać pilarkę. Blat stołu roboczego jest obroto-
wy – w jednej pozycji maszyna może pracować jako pilarka ukosowa, 
w drugiej jako pilarka stołowa. Urządzenie jest wyposażone w system 
odprowadzania wiórów, dzięki któremu zmniejsza się zabrudze-
nie miejsca pracy – ma to istotne znaczenie nie tylko ze wzglę-
du na bezpieczeństwo użytkownika. Gdy używamy maszyny 
w mieszkaniu mniej czasu zabiera nam sprzątnięcie pomiesz-
czenia po pracy. Bezpieczeństwo użytkownika zwiększa 
także zastosowany włącznik elektromagne-
tyczny (podczas użytkowania jako pilarki 
stołowej) oraz przycisk blokady włączni-
ka zabezpieczający przed przypadkowym 
uruchomieniem (podczas pracy jako pi-
larką ukosową). Praktycznym rozwią-
zaniem są umieszczone na obudowie 
uchwyty, służące do przechowywania 
przewodu zasilającego i popychacza 
materiału. Pilarka jest sprzedawa-
na z zestawem prowadnic i kąto-
mierzem nastawnym.

producent
model

Graphite
59G824

moc 1400 W

napięcie zasilania 230 V–50 Hz

liczba obrotów bez obciążenia 5000 obr./min

tarcza (średnica zewnętrzna/średnica otworu) 216 mm/30 mm

funkcja pilarki stołowej

zakres cięcia ukosowego 0–45°

maks. grubość ciętego materiału  
(pod kątem 90°/pod kątem 45°) 55 mm/45 mm

szerokość stołu roboczego 390 mm

długość stołu roboczego 450 mm

wysokość stołu roboczego od podłoża 740 mm

funkcja pilarki ukosowej

zakres cięcia ukosowego 0–45°

zakres cięcia kątowego (w lewo/w prawo) 0–45°

maks. zakres cięcia pod kątem 90° (gł. x szer.) 60 x 125 mm

maks. zakres cięcia pod kątem 45° (gł. x szer.) 60 x 80 mm

maks. zakres cięcia pod kątem 90°  
+ nachylenie 45° (gł. x szer.) 40 x 125 mm

maks. zakres cięcia pod kątem 45°  
+ nachylenie 45° (gł. x szer.) 40 x 100 mm

wysokość stołu roboczego od podłoża 700 mm

poziom ciśnienia akustycznego Lpa/poziom mocy 
akustycznej LWA

92,6 dB(A)/105,6 dB(A)

wyposażenie i funkcje
zestaw prowadnic, worek na pył, docisk pionowy, 

popychacz, kątomierz nastawny, dodatkowa osłona 
do odprowadzania wiórów

gwarancja 2 lata

cena 1495 zł

adres dystrybutora www.graphite.pl

Urządzenie w pozycji pilarki stołowej.Urządzenie pracujące jako pilarka ukosowa.

Mobilny  
warsztat  
stolarski

pilarka uniwersalna Graphite 59G824

Ten problem dotyczy chyba większości 
majsterkowiczów – każdy chciałby mieć 
świetnie wyposażony warsztat, ale 
większość z nas niestety musi radzić sobie 
w małej piwnicy lub na balkonie. W takiej 
sytuacji niezastąpione są urządzenia, 
które zajmują mało miejsca, ale mają duże 
możliwości.
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Uniwersalna pilarka 
Graphite 59G824

 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

1514

praktycznIemieszkaNie

Łoże  
z Łóżka
Zwykłe łóżko łatwo i niewielkim kosztem można zmienić 
w iście królewskie łoże. Wystarczy dobry pomysł i kilka 
łatwo dostępnych materiałów. Przedstawiamy trzy projekty 
prostych do zbudowania, oryginalnych wezgłowi.

Jasnoniebieskie 
kwadraty 
efektownie 
odróżniają się 
od drewnianej 
płyty.

Jeśli w naszym łóżku nie tyl-
ko śpimy, lecz także chęt-
nie jemy niedzielne śnia-

danie lub oglądamy telewizję, 
wiemy, jak ważne jest wygodne 
wezgłowie. Skromną ramę łóż-
ka możemy wykończyć samo-
dzielnie zbudowanym zwień-
czeniem. Wezgłowie ze sklejki 
dębowej jest stabilne i jedno-
cześnie bardzo dekoracyjne. Je-
śli powierzchnię nawoskujemy, 
a następnie wypolerujemy ba-
wełnianym zwitkiem, uzyskamy 
idealny połysk. Praktyczne pół-
ki i ozdobne kwadraty pomalo-
waliśmy jasnoniebieską lazurą. 
Masywne zwieńczenie łóżka nie 
wymaga mocowania do ściany.

1. Pod kwadratami ze sklejki 
dębowej o wymiarach 
14 x 14 x 0,5 cm przyklejamy 
mniejsze – 10 x 10 cm.
2. Gdy klej zwiąże, kwadraty i półki 
pokrywamy wodorozcieńczalną 
lazurą.
3. W dębowych listwach ramy 
wezgłowia (2 x 4 cm) nawiercamy 
otwory w odstępach co 50 cm 
i poszerzamy je u wylotu, 
by nie wystawały z nich łby 
wkrętów (3,5 x 40 mm).

4. Listwy ramy przykręcamy 
do wezgłowia przez środek.
5. Kwadraty mocujemy taśmą 
dwustronnie klejącą. Funkcję 
elementu dystansowego i pomocy 
montażowej pełnią dwa paski sklejki 
szerokości 8 cm.
6. Każdą półkę mocujemy od tyłu 
ścianki za pomocą dwóch wkrętów 
z łbami sześciokątnymi o wymiarach 
8 x 80 mm. Najpierw nawiercamy 
otwory na wkręty. Dwie podkładki 
służą jako elementy dystansowe.1 2 3 4 5 6
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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


