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Tällä ohjeellaonnistut



PENKIN  
RAKENNUSOHJE
TARVITTAVAT MATERIAALIT:
kestopuu 28mm x 95mm:  
n. 27 metriä (sis. 10 % hukka)  
RST-ruuvit (uppokanta) 4,5x50mm: n. 200 kpl 
Puuöljy (sävytetty tai sävyttämätön)

ESIVALMISTELUT: Sahaa valmiiksi penkin laudat.  
Käsittele lautojen katkaisupinnat puuöljyllä.
JALKAOSA: Sahaa 28 x 95 mm laudoista 14 kpl  
355 mm-mittaisia kappaleita (A) ja 12 kpl 450 mm 
-mittaisia kappaleita (B). 
ISTUINOSA: sahaa 7 kpl 1700 mm-mittaisia kapaleita 
(C) sekä 6 kpl 450 mm-mittaisia kappaleita (D), jot-
ka asennetaan penkin keskelle kappaleiden (C) väliin.

PENKIN KOKOAMINEN: 
1. Kiinnitä lyhyemmät pystykappaleet (A) pidempiin 
pystykappaleisiin (B). Kiinnitä lyhyemmät vaakakap-
paleet (C) pidempiin vaakakappaleisiin (D). Tämän 
jälkeen aseta edellä muodostuneet kappaleet kuvan 

mukaisesti penkin muotoon ja kiinnitä ne toisiinsa 
yhdellä ruuvilla. Tarkista ristimitta, että penkin jalat 
ovat suorakulmassa. Asenna loput ruuvit, jonka jäl-
keen penkin aloituskappale on valmis. VINKKI 1: Jätä 
ruuvin kanta siististi laudan pinnan tasalle, sillä tämä 
reuna jää penkissä näkyviin. Halutessasi voit käyttää 
ulkonäkösyistä näkyvässä pinnassa RST-kupukanta-
ruuveja.

2. Käännä aloituskappale toisin päin. 

3. Kiinnitä penkin seuraavat lautakerrokset aloitus-
kappaleen taustapuolelle lautakerros kerrallaan. 
Katso VINKKI 2. Varmista, että ruuvit eivät ota 
yhteen edellisen kerroksen ruuvien kanssa. Kiinnitä 
viimeinen lautakerros, eli penkin toinen ulkoreuna. 
Huom! Jätä ruuvin kanta siististi laudan pinnan tasal-
le, sillä tämä reuna jää penkissä näkyviin. Halutessasi 
voit käyttää ulkonäkösyistä näkyvässä pinnassa 
RST-kupukantaruuveja.
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PÖYDÄN  
RAKENNUSOHJE
TARVITTAVAT MATERIAALIT:
kestopuu 48mm x 98mm:  
n. 64 metriä (sis. 10 % hukka) 
RST-ruuvit (uppokanta) 5,0x80mm: n. 420kpl 
Puuöljy (sävytetty tai sävyttämätön)

ESIVALMISTELUT: Sahaa valmiiksi pöydän soirot. 
Käsittele soirojen katkaisupinnat puuöljyllä.

JALKAOSA: Sahaa 48 x 98 mm soiroista 4 kpl  
682 mm-mittaisia kappaleita (E) ja 18 kpl 780 
mm-mittaisia kappaleita (F) sekä 16 kpl 300 mm-
mittaisia kappaleita (G). 
KANSIOSA: Sahaa 10 kpl 2000 mm-mittaisia kappa-
leita (H) sekä 9 kpl 1804 mm-mittaisia kappaleita (D).

PÖYDÄN KOKOAMINEN: 
1. Pöydän rakentaminen tapahtuu samalla periaat-
teella kuin penkin rakentaminen. Kiinnitä lyhyemmät 
pystykappaleet (F) pidempiin pystykappaleisiin (E). 
Kiinnitä lyhyemmät vaakakappaleet (I) pidempiin 
vaakakappaleisiin (H). Tämän jälkeen aseta edellä 
muodostuneet kappaleet pöydän muotoon ja kiin-
nitä ne toisiinsa yhdellä ruuvilla. Tarkista ristimitta, 
että pöydän jalat ovat suorakulmassa. Asenna loput 
ruuvit, jonka jälkeen pöydän aloituskappale on valmis. 
VINKKI 1: Jätä ruuvin kanta siististi laudan pinnan 
tasalle, sillä tämä reuna jää pöydässä näkyviin. 
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Halutessasi voit käyttää ulkonäkösyistä näkyvässä 
pinnassa RST-kupukantaruuveja.

2. Käännä aloituskappale toisin päin. 

3. Kiinnitä pöydän seuraavat soirokerrokset aloitus-
kappaleen taustapuolelle soirokerros kerrallaan. 
VINKKI 2: Varmista taas, että ruuvit eivät ota yhteen 
edellisen kerroksen ruuvien kanssa. Kiinnitä viimei-
set kaksi soirokerrosta eli pöydän toinen ulkoreuna 
samanlaiseksi kuin aloituskappale.  



Huom! Jätä ruuvin kanta siististi laudan pinnan tasal-
le, sillä tämä reuna jää pöydässä näkyviin. Halutes-
sasi voit käyttää ulkonäkösyistä näkyvässä pinnassa 
RST-kupukantaruuveja.

VOIT HALUTESSASI toteuttaa pöydän umpinaisella 
jalkaosalla. Tässä mallissa puutavaraa ja kiinnikkeitä 
tarvitaan hieman enemmän. Katso mallia kokoami-
sesta penkin rakennusohjeesta.

Tällä ohjeellaonnistut

VOIT PINTAKÄSITELLÄ pöydän ja penkit halutessasi 
n. 2–3 kuukauden kuluttua rakentamisesta. Käytä 
käsittelyynsävytettyä tai sävyttämätöntä puuöljyä. 
Käytä huoltokäsittelyssä jatkossa samaa tuotetta. 
Uusi käsittely aina tarvittaessa.


