
Městská garáž jednomístná - návod ke stavb ě 
LAS 4102 TT 
LAS 5102 H0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před započetím přípravných prací si pozorně prostudujte stavebnici a návod a promyslete si 
stavební postup. Připravte si potřebné nářadí a pomůcky. Díly ze stavebnice zásadně 
NEVYTRHÁVEJTE, ale vyřezávejte tak, aby šly lehce z kartonu vyjmout. V opačném případě 
hrozí jejich nenávratné poškození.  

Potřebné nářadí: skalpel nebo modelářský nůž, disperzní lepidlo, bezbarvý lak ve spreji, mo-
delářské lihové nebo akrylové barvy na vrata, malířskou barvu, smirkový papír šedý zrnitosti 
1200. 

Stavba modelu: K podlaze 1 přilepte postupně kolem dokola stěny 2, 3 a 4. Nad otvor vrat a 
pod horní hranu zadní stěny 3 přilepte nosníky 5. Pokud chcete modelovat garáž s otevřenými 
vraty, je třeba natřít podlahu uvnitř garáže barvou betonu, stěny "vybílit".  

Před barvením garáže doporučuji zvenčí přelepit rohy UTRŽENÝM proužkem novinového 
papíru (utrženým proto, aby pod nátěrem nevynikala ustřižená hrana). Alternativně lze hranu 
řezu napustit vteřinovým lepidlem, které později zabrání vsáknutí vody z nátěru mezi vrstvy 
kartonu. 

Natírání: osvědčila se směs malířské barvy (např. Primalex) obarvený tónovacími barvami ne-
bo temperami a smíchaný s několika kapkami disperzního lepidla. Po prvním nátěru doporučuji 
přebrousit kapky, přechody přes novinový papír v místech vyztužení venkovních rohů a 
propilovat event. kapky v rozích otvorů. Druhý nátěr po úplném zaschnutí prvního, trochu řidší. 

Vlepit zevnitř garáže vrata 6 buď zavřená, nebo otevřená (vyklápěcí nahoru), případně vybavit 
garáž vnitřním zařízením. 

Přilepte střechu 7, s přesahy stejně na všechny strany, více nad vjezdem. Jako krytinu použít 
"dehtovaný papír" vyrobený ze smirku zrnitosti 1200, nařezaným na proužky (v TT 8,5mm, v H0 
11,6mm široké), lepené vodorovně od nejnižší hrany střechy s přesahy nahoru. Nakonec dopo-
ručuji přelakovat bezbarvým lakem na nábytek. 

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení modelu, než-li 
konkrétní modelářské techniky. Každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, 
jak bude vy-padat 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 budov řezaných laserem z kartonu jsou také v 
nabídce na www.mtb-model.com . Zde lze také stáhnout i tento návod. 
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