Veranda ke staniční budově 16/H
Návod ke stavbě
H0 LAS 5025
TT LAS 4025

Přípravné práce: Nejprve si pečlivě prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete
jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly stavebnice
pečlivě vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny řezy, které jdou
skrz. Zabráníte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí
při výrobě.
Potřebné pomůcky a materiál: dřevěné nosníky 2x2 pro velikost H0 a 1,5x1,5 mm pro velikost TT,
temperové, lihové či a syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, bezbarvý matný lak na
nábytek ve spreji, alobal na oplechování střechy; z nářadí: nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací
podložka, ocelové pravítko, mazací pryž, pinzeta, štětce č. 4-6, brusný papír zrnitosti 320.
Před samotnou stavbou: Oproti jiným stavebnicím doporučuji barvit všechy díly ještě před
zahájením sestavování modelu, po jeho sestavení potom už jen drobné retuše. Díly si obarvěte podle
barevného schématu Vaší předlohy.
Sestava verandy: Nejprve je nutno sestavit obě boční stěny verandy, a to z dílů 3,4,5,6,7 a 8.
Začněte tím, že na druhou (rubovou) stranu dílu 3 v oblasti oken vlepte fólii (zasklení) oken.Překryjte
ji dílem č. 4. Na díl č. 4 přilepte díly č. 5. Tím je vnitřní strana stěny hotová. Nyní na druhou stranu
nalepte díly 6 a na ně díly 7. Na spodní okraj stěny verandy z obou stan nalepte betonový sokl č. 8.
Tím jsou stěny verandy hotové. Pokračujte slepením dvou dílů 2 na sebe – pokud možno co
nejpřesněji.
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Podle dílu 2 si odměřte zadní nosný trámek, který je stejně dlouhý a 7ks příčných trámků, jejich délku
si odměřte ze šířky střechy (díl č. 9). Všechny trámky nabarvěte stejně jako díl č. 2.
Zkompletování verandy: K dílu č. 1 z obou boků přilepte boční stěny a zafixujte je dílem č. 2. Poté
zafixujte zadní stranu trámkem tak, aby byla veranda pravoúhlá. Na střechu 9 ze spodní
(gravírované) strany přilepte příčné trámky, polohy pro 4 ks jsou vyznačeny, ostatní 3 ks přijdou do
středu mezi ně. Poté střechu přilepte na verandu, nejlépe však při kompletaci s budovou 16/H, aby
bylo nožno případně upravit drobné nepřesnosti v navazování střechy na fasádu budovy.
Střechu je možno pokrýt krytinou podle skutečného vzoru, instalovat okapový žlab a svody dešťové
vody.
Model je možno dotvořit dalšími detaily, jako telefonním automatem na zdi, poštovní schránkou,
odpadkovými koši, venkovním osvětlením, nástěnnými hodinami apod.
Rozměry modelu: V H0 (šířka x hloubka x výška): 180x45x50 mm; v TT 130x33x36mm.
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 a 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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