Tee itse
kestopuusta
daybed

Daybed terassille

päädystä

Daybed on monikäyttöinen kaluste pihan oleskelualueelle. Perinteistä
laveria muistuttava daybed täydentää sohvaryhmää tai muuta kokonaisuutta. Nimensä mukaisesti kaluste daybed sopii päivänokosten
ottamiseen. Yhtä hyvin daybed käy auringonottoon ja istuimeksi.
Daybedin voi sijoittaa vapaasti terassin keskelle, missä se jakaa tilaa tai
seinän viereen, jolloin kalustetta voi käyttää sohvan tapaan. Daybed
on muotoilultaan minimalistinen, minkä vuoksi se sopii erittäin hyvin
suomalaiseen pihaan ja arkkitehtuuriin. Kestopuisen daybedin voi
halutessaan maalata noin vuoden päästä rakentamisesta, kun kestopuu
on kuivunut.
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Rakennusohje
Elementit
1. Rakenna daybedin jaloista elementit, mikä helpottaa kasaamista. Katkaise kakkoskakkosesta
(48 mm × 48 mm) yhtä jalkaa varten 2 kappaletta pystytukia mittaan 350 mm ja 2 kappaletta vaakatukia mittaan 481 mm. Jalkoja on yhteensä kolme, joten tarvitset 6 kappaletta kumpaakin mittaa.
2. Rakenna elementit. Asettele kakkoskakkosen pätkät (2+2) tasaiselle alustalle kehikon muotoon
rakennekuvan mukaisesti. Tee kolme samanlaista jalkaa. Käytä 5 mm × 80 mm RST-ruuveja.
Kasaus
3. Katkaise 7 kappaletta kakkoskakkosia (48 mm × 48 mm) daypedin kantta varten mittaan 1900 mm.
4. Mittaa pitkän kakkoskakkosen keskikohdat, merkitse ne ja aloita kiinnittäminen keskimmäiseen
jalkaan. Aloita jalan reunasta ja kiinnitä pitkät palat niin, että niiden väliin jää 40 mm. Käytä
5 mm × 80 mm RST-ruuveja.
5. Kun keskimmäinen jalka on kiinni, mittaa kahden reunimmaisen jalan paikat. Mittaa paikat ja
kiinnitä jalat. Käytä 5 mm × 80 mm RST-ruuveja.
Vinkki 1: Daybed on kaunis käsittelemättömä tai käsiteltynä. Valitse tyyli muiden kalusteiden mukaan.
Kestopuisen kalusteen voi pintakäsitellä esimerkiksi maalilla tai sävyttää puuöljyllä noin vuoden päästä
rakentamisesta, kun kestopuu on kuivunut.
Vinkki 2: Tarvittaessa saat tukevoitettua jalkakehikoita lisäämällä kehikoiden sisäkulmiin metalliset
kulmalevyt tai tekemällä tappiliitokset.
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