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pink ümber puu

 o Kõigepealt sae nurgasaega kõik prussid mõõtu, ühe tugikonstruktsiooni 
jaoks on vaja 5 prussi. Pink ise koosneb 6 identsest tugikonstruktsioonist.

 o  Pea täpselt kinni parempoolsel ülemisel joonisel toodud mõõtudest. 
Mõõdud on arvestatud puule, mille läbimõõt on 20 cm. Teistsuguse 
läbimõõduga puu puhul tuleb teha uued arvutused.

 o  12 prussi (pikkus 57,5 cm) tuleb saagida vastavalt etteantud mõõtudele 
poole laualaiuse jagu sisse ja lüüa tükk välja. Selleks et vältida 
konstruktsiooni deformeerumist, tuleb prusside otsad lisaks veel saagida 
45° nurga all.

 o  Istmeosa tarvis sae nurgasaega hööveldatud lauad 60° nurga all. Ühe 
istmepaneeli jaoks läheb vaja 3 erineva laiusega trapetsikujulist lauda. 
Ühtekokku tuleb teha 6 istmepaneeli.

 o  Hoia tugikonstruktsiooni ja istmeosa puitu pärast lõikamist eraldi. See 
hõlbustab edasist tööd.

 o  Kõigepealt tasanda hoolikalt pingialune maapind. Seejärel paigalda 
iga tugikonstruktsiooni jaoks 2 betoonsillutuskivi, mille täpset asetust 
 kontrolli vesiloodiga ja korrigeeri, kui vaja.

 o  Nüüd monteeri 6 tugikonstruktsiooni ükshaaval kokku (vaata joonist 
leheküljel 50). Määri liimiga kõik kohad, mis tuleb omavahel kokku 
 kruvida. Ühe tugikonstruktsiooni kohta on tarvis 12 kruvi.

 o  Aseta tugikonstruktsioonid kividele ning seejärel pane istmeosa esimene 
laud – see on kõige väiksem – kitsam külg tahapoole ja ikka kahe 
tugikonstruktsiooni prussi keskkohta (vaata joonist leheküljel 51). Palju 
kasu oleks kahest abikäest. Mõõda nii vasakul kui paremal pool välja 
2 puurimisaugu asukoht ja puuri istmeosa laud enne kokkukruvimist 
niimoodi ette, et kruvipäid saaks süvistada. Toimi samamoodi ülejäänud 
viie väikese lauaga. 

Valmistamisaeg 
3 päeva

Raskusaste 
Keskmine

Materjal

 o 15 m prussi (ebatsuuga) 7 × 4,5 cm

 o 10 m servatud lauda (ebatsuuga)  
14,5 × 2,7 cm

 o Palju (!) roostevabasid Torx kruvisid 3 × 80 
mm

 o 12 betoonsillutuskivi 20 × 10 × 6 cm

 o Puiduliim

 o Puidukaitselasuur

Töövahendid

 o Elektriline nurgasaag

 o Tikksaag 

 o Taldlihvija/multilihvija 



49

TUGIKONSTRUKTSIOON ISTMEOSA

EBATSUUGA PRUSSID SERVATUD EBATSUUGA LAUAD

BETOONSILLUTUSKIVI

ALUSPIND

BETOONSILLUTUSKIVI

           TUGI- 
KONSTRUKTSIOON
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 o Seejärel paigalda mõnemillimeetrise vahega ka teine ja kolmas rida 
 trapetsikujulisi laudu samamoodi ümber puu istmeosaks. 

 o Kinnita ka kõik need lauad 4 roostevabast terasest kruviga  
(Torx 3,0 × 80 mm). Ühtekokku on ühe istmepaneeli jaoks vaja 12 kruvi.

 o  Kui pink on kokku monteeritud, lihvi pinnad tald- või multilihvijaga, 
ümarda kergelt servad ja võõpa kõik üle meelepärase puidukaitse-
lasuuriga.

TUGIKONSTRUKTSIOON

LIIMI JA

                  KRUVI KOKKU

        PANE KOK
KU
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Valmistamisaeg 
2 päeva

Raskusaste 
Lihtne

Materjal

 o Hööveldamata puidujäägid või voodrilauad  
1. raketise jaoks üldmõõtmetes 90 × 50 × 80 cm

 o à 2 hööveldamata lauda, paksusega 2,3 cm  
2. raketise jaoks:

 o 12 × 50 cm

 o 12 × 90 cm

 o 12 × 80 cm

 o 12 × 120 cm

 o Prusse raketise toestamiseks

 o Vineerplaat 2 × 70 × 115 cm kaane jaoks

 o 2 roovlatti 3 × 5 × 85 cm

 o 2 roovlatti 3 × 5 × 43 cm

 o Puitlaastplaadikruvid Inox 3 × 40 mm

 o 2 käepidet 12 cm

 o Armatuurraua jäägid ja sidumistraat

 o Setz-Fix (valmisbetoon), kogus sõltub raketise 
ja pinnase vahelise seina paksusest

 o Ehitusnaelad

 o Kruus

Töövahendid

 o Kirka, kühvel

 o Müürsepakellu

 o Puusepahaamer 

joogihoidla –  
loomulikult külm

 o  Vali oma joogilao tarvis aias varjuline koht – võimaluse korral selline, 
kuhu päike otse peale ei paista.

 o  Kõigepealt naeluta puidujäätmetest või voodrilaudadest kokku kasti-
kujuline puitraketis, mis peaks olema umbes 90 cm pikk, 50 cm lai ja 
80 cm kõrge, ning toesta see hoolikalt igas suunas, ka diagonaalselt.

 o  Aseta ülalt ja alt lahtine raketis kavandatud asukohta maha ja märgi 
kontuurid.

 o  Seejärel kaeva oma maajahutusega kasti jaoks auk, mis peab olema igast 
küljest 15 cm laiem kui kastikujuline puitraketis. Veendu, et augusein 
oleks võimalikult sile ja vertikaalne. Vajaduse korral aita labidaga järele.

 o  Kui kaevetööd on lõpetatud, aseta sõbra abiga raketis kaevatud auku ja 
sea selle asend vesiloodiga õigeks.
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1. RAKETIS 2. RAKETIS

HÖÖVELDAMATA  
LAUAD, PAKSUS 2,3 CM

KAAS

ROOVLATID

KÄEPIDEMED

VINEERPLAAT

RISTLÕIGE

BETOON

KRUUS


