Model podružné budovy (kůlny) 102/H KkStB - návod ke stavbě
LAS 4066 TT
LAS 5066 H0

Podružná budova pro drobné domácí zvířectvo a se záchodky podle typového listu
102/H se stavěla k jednoduchému strážnímu domku – většinou dle 101/H. Jednalo
se kůlnu na betonových nebo kamenných základech se žumpou pro záchod a
chlívky a kurníkem.
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: lihové či syntetické barvy (černá,
hnědá, zelená, šedá), průhledná fólie na zasklení oken, 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:
 Na základovou desku (1) postupně přilepte díly (2), (3), (4) a (5).
 Na základovou desku (1) přilepte poklopy do žumpy (9).






Naohýbejte a vlepte "schody" do kurníku (7);
Naohýbejte a vlepte ze zadní strany kůlny poklop ke žlabu na krmení (8);
Vlepte stropní trámky 2x (6);
Budovu zaklopte dílem (11)

Rozměry modelu: (š x hl x v)

H0 = 70x40x40mm;
TT = 51x29x29mm

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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