
Pár praktických rad (nejen) pro zaèáteèníky:
- Každému høebíku pøed zatluèením otupte špièku poklepáním kladívkem. 
- Høebíky netluète  blíž, než 3cm od konce prkna, aby se nerozštíplo.
- Netluète høebíky do sukù a prasklin ve døevì.

  

V  Ekocentru Zahrada seženete též:
Lupy, pinzety, kompostéry, budky, krmítka...

Aktuální nabídku  najdete na 

www.MB-eko.cz/zahrada

Všechny díly se sesazují hoblovanou (hladkou) stranou ven.

POSTUP:

Polobudka "rehkovník" - stavebnice
PRÁCE = ZÁBAVA!
Sestavení této budky Vám zabere nejvýš hodinu, napodruhé už byste to 
zvládli mnohem rychleji. Máte-li nìjaké malé pomocníky, je to pro nì 
jedineèná pøíležitost vidìt dospìlého pøi práci, nìco opravdového 
spoleènì vytvoøit a získat trochu praktické zruènosti! 

K sestavení potøebujete pouze rovnou plochu, na které mùžete zatloukat høebíky, 
kladívko, kleštì (pouze na vytažení ohnutého høebíku) a trochu šikovnosti èi odvahy.... 
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SEZNAM DÍLÙ:

støecha 
20 x14cm

dno 
10 x12cm

bok 
12x14cm

èelo 
14x10cm

záda 
14x14cm

høebíky:
 - 50mm/25ks
 - 20mm/2ks
drátek

bok 
12x14cm

Nejèastìjší nájemníci: rehek domácí a zahradní, lejsek.

POZOR: Tato polobudka se nevìší na strom, ale na klidnou jižní 
èi východní stìnu 2-5m vysoko -  mimo dosah koèek a kun.

Nátìr èi kousek lepenky na støeše prodlouží životnost budky.

Jednou roènì (na podzim) je dobré budku vyèistit..

Zaèátek je nejtìžší, pak už je to pùjde 
samo:
Postavte si vedle sebe oba boky a mezi 
nì vložte dno. Navrch srovnejte a 
pøitluète záda (udržet ve správné poloze 
je nutné jen ten díl, do kterého právì 
tluèete høebík...)

Pøevra�te budku na bok a postupnì 
pøitluète oba boky ke dnu.

Položte budku na  záda a zpøedu 
pøitluète èelo k bokùm a ke dnu.

Postavte budku na dno a 
pøitluète støechu tak, aby byla 
vzadu zároveò se zády.

Položte budku na hranu stolu èelem dolù. Asi 2 cm 
pod spodní hranou støechy pøitluète do støedu zad 
dvojici krátkých høebíkù - nedotluète je!
Nejprve kolem nich nìkolikrát omotejte drátek, aby 
vzniklo oèko na zavìšení tìsnì nad støechou. Pak 
høebíky dotluète.    Hotovo. Gratulujeme!
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