Model dvojité podružné budovy 107/H KkStB - návod ke stavbě
LAS 4054 TT
LAS 5054 H0

Podružná budova dvojitá pro drobné domácí zvířectvo a se záchodky podle typového
listu 107/H sestavěla ke dvojitému strážnímu domku typového listu 108/H KkStB.
Jednalo se kůlnu na betonových nebo kamenných základech se žumpou pro záchod a
chlívky pro prase a kozu. Dvoustranné žlaby umožňovaly krmit prase zvenčí kůlny.
Nad prasečákem byly umístěny kurníky pro drůbež.
Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení,
promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál.
Díly z kartonů vyřezávejte!
Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: malířská barva (např. PRIMALEX),
temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), průhledná fólie na
zasklení oken, drátek o průměru 1,5, resp. 1mm, disperzní lepidlo a sekundové lepidlo.
Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko,
pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění laserovaných dílů.
Sestava budovy: Do dílů (1) a (2) vlepte z vnitřní strany pozednice (3) tak, aby
zaoblené konce vyčnívaly ze štítu ven. Nabarvit základovou desku (4) barvou betonu.
Poté z dílů (1), (2), (4), (5) a (6) sestavte budovu a vlepte dovnitř žebro (7). Pokud
budete chtít mít otevřené dveře od záchodku (první dveře od kraje budovy na obou
stranách), tak z dílu (21) sestavte vnitřní část záchodku a vlepte ji do budovy. Záklop
střechy (8) s naznačenými krokvemi opatrně ve vygravírované drážce navlhčete
štětečkem vodou, usnadní to ohyb v místě drážky. Po ohnutí přilepte záklop na
budovu. Na vyčnívající pozednice (3) přilepte jalové krokve 2x (10). Nyní barvení
budovy, zároveň i dřevěné díly na kartonu 4. Nabarvit střechu (9) a přilepit na budovu.
Nabarvit a přilepit hřebenáče (20). Přilepit na základovou desku víka žumpy (11).
Ohnout a vlepit schody do kurníků 2x (12). Naohýbat, sestavit a vlepit do drážek v
čelní stěně (6) kryté žlaby pro krmení 2x (13). Kdo chce mít na budově pootevřené či
zcela otevřené dveře, bude dveře 2x (14), 2x (16) a 2x (18) obývat a lepit k sobě, aby
byly oboustranné, a z vnitřní strany přilepí svlaky 2x (15), 2x (17) a 2x (19). Pokud
bude někdo chtít dveře zavřené, stačí mu dveře přeříznout a přilepit na budovu vnější
díly s tím, že svlaky nepoužije. Dobarvit, sjednotit.

Rozměry modelu: (š x hl x v)

H0 = 152x50x45mm;
TT = 110x35x32mm

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na
rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a
netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).
Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení
domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob
práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně
zpracovaný.
Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků
pište na domecky.info@centrum.cz . Modely dalších drážních budov řezaných
laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu . Zde lze také stáhnout i
tento návod.
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