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Säilytyspenkkiin ei ole pakollista 
tehdä lattiaa, jos sijoitat penkin 
terassille.

Tee itse kestopuusta säilytyspenkki

Säilytyspenkki terassille
Kätevä terassipenkki on täydellinen tyynyjen tai pihalelujen säilyt-
tämiseen. Moderni ilme syntyy yksinkertaisen muotoilun ja leveän 
kestopuulaudan yhdistelmästä. Kannellinen penkki sopii erityisen 
hyvin terassille seinän viereen. Laatikkopenkki on suunniteltu alun-
perin Huvila & Huussi -ohjelmaan. Penkin mittoja voi säätää. Kasvata 
pituutta, syvyyttä tai korkeutta oman tarpeesi mukaan.



8.

Rakennusohje
Elementit

1. Katkaise runkoa varten 4 kappaletta pystytukia kakkoskakkosesta (48 mm × 48 mm) mittaan 328 
mm. Katkaise 2 kappaletta pitkiä vaakatukia kakkoskakkosesta (48 mm × 48 mm) mittaan 1904 mm. 
Katkaise 4 kappaletta lyhyitä vaakatukia (48 mm × 48 mm) mittaan 356 mm. Katkaise 2 kappaletta 
vinositeitä (21 mm × 95 mm) mittaan 1821 mm.

2. Katkaise 4 kappaletta  etu - ja takaseinän lautoja (48 mm × 148 mm)  mittaan 2000 mm. Katkaise 
lisäksi 2 kappaletta kakkoskakkosia mittaan 2000 mm. Katkaise päätyjä varten 4 kappaletta lautoja 
(48 mm × 148 mm) mittaan 356 mm sekä 2 kappaletta kakkoskakkosia mittaan 356 mm.

3. Tee etuseinän ylimpään kakkoskakkoseen koverrus (100 mm × 24 mm) kuviosahalla ennen kuin 
aloitat kiinnittämisen.

4. Tee etu- ja takaseinästä elementit, mikä helpottaa kasaamista. Lado etuseinän terassilaudat (2 kpl) ja 
kakkoskakkonen tasaiselle alustalle. Kiinnitä kuvan mukaisesti päihin pystytukipuut (48 mm × 48 
mm) sekä vaakatuki (48 mm × 48 mm) alimpaan terassilautaan. Käytä 5 mm × 80 mm RST-ruuveja. 
Tee piilokiinnitys elementin taustapuolelta. Jätä lautojen väliin 4 mm raot. Kiinnitä lopuksi elementin 
taustalle vinoside (21 mm × 95 mm). Tee takaseinän elementti samalla tavalla.

5. Kiinnitä päätyjen alimpiin terassilautoihin vaakatuet (48 mm × 48 mm) kuvan mukaisesti  5 mm × 80 
mm RST-ruuveilla.

Kasaus
6. Kiinnitä päätyjen terassilaudat ja kakkoskakkonen pääty kerrallaan etu- ja takaelementtiin 5 mm × 80 

mm RST-ruuveilla. Aloita kiinnitys alhaalta ja etene ylöspäin. Jätä 4 mm raot. Tee sama toiselle päädylle.

Kansi
7. Katkaise 3 kappaletta kansilautoja (48 mm × 148 mm) mittaan 2000 mm.

8. Kiinnitä taaimmainen kansilauta (48 mm × 148 mm) kiinni laatikkoon kuvan mukaisesti 5 mm × 60 
mm RST-ruuveilla.

9. Tee liikkuva kansi erikseen kahdesta kansilaudasta. Kiinnitä kannen alapuolelle 4 kappaletta tukipuita 
(21 mm × 95 mm) tasavälein kuvan mukaisesti 5 mm × 60 mm RST-ruuveilla. Jätä kansilautojen 
väliin 4 mm raot. Tukipuut jäävät kokonaan laatikon sisään piiloon.

10. Kiinnitä kolme saranaa kanteen niin, että ne ovat kiinni kannen viimeisessä kiinteässä kansilaudassa 
sekä liikkuvassa kannen osassa. Suosi saranoihin sopivia RST-ruuveja, jotka eivät ruostu.

Laatikon kansi aukea vain kahden 
terassilaudan verran. Näin penkki 
on mahdollista sijoittaa aivan 
seinän viereen.
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Materiaali / tuote Valmismitta Määrämitta kpl

Kestopuu 48 mm × 148 mm 2000 mm 7

Kestopuu 48 mm × 148 mm 356 mm 4

Kestopuu 21 mm × 95 mm 1821 mm 2

Kestopuu 21 mm × 95 mm 225 mm 4

Kestopuu 48 mm × 48 mm 2000 mm 2

Kestopuu 48 mm × 48 mm 1808 mm 2

Kestopuu 48 mm × 48 mm 356 mm 2

Kestopuu 48 mm × 48 mm 328 mm 4

Kestopuu 48 mm × 48 mm 260 mm 4

Ruuvi, RST 5 mm × 80 mm 64

Ruuvi, RST 5 mm × 60 mm 24

Kaapinsarana, RST 64 mm × 40 mm 3
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