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גדר עץ
:כלים דרושים

, מ " מ11מקדח לפטישון , פטישון , מברגה , מלטשת אקצנטרית , מסור שולחן , קסו 'מסור ג

.עפרון סימון,  (בוקסה)מתאם לברגי איסכורית , מ " מ13 - (בוקסה)מבו 'מתאם לברגי ג

:חומרים דרושים

.עמודי ברזל לגדר , 50*50עץ אורן ,  (10לוח ) 25*100לוחות עץ אורן 

.5/16- מבו 'ברגי ג , 1/4*3- ברגי איסכורית קודחים  , 4*40- ברגי סיבית 

.ספוג, צבע 

לוחות עץ

.בגובה הגדר הרצויה( 10לוח  )25*100חותכים לוחות עץ  ( 1

.מסמנים את מרכז הלוח וחותכים,  מעלות 45מכוונים את מסור השולחן לזוית  ( 2

. מעלות45מ מכל קצה של הלוח ואז חותכים " ס3.5מסמנים ,      אם אנחנו רוצים ליצור שפיץ קטום 

. מעלות45     לחיתוך שפיץ ישר חותכים את הלוח מהקצה שלו 

(.מומלץ לצבוע את העץ לפני ההרכבה)השלב הבא הוא צביעת העץ  ( 3

.(אפשר לצבוע גם במברשת או רולר)וצובעים את העץ בעזר הספוג , " חמורים "2     מניחים את הלוחות על 

.     מומלץ לצבוע שתי שכבות 

.כך יהיה לנו יותר נוח לצבוע וגם נגיע לכל חלקי העץ,      חשוב לצבוע את העץ לפני ההתקנה 

תשתית הגדר

.מניחים את עמודי הברזל לגדר במרחקים של מטר בין עמוד לעמוד ( 1

.(ניתן להרכיב את העמודים במרחקים יותר גדולים אך נצטרך לעשות תמיכות)    

.מ" מ11עם הפטישון קודחים חורים בבטון עם מקדח  ( 2

 .מבו המותקנים באלכסון'  ברגי ג2-ניתן להסתפק ב,     בהתקנת עמוד לגדר עם פלטה בה ארבע חורים

(בוקסה)מבו 'מבו בהצלבה בעזרת מברגה עם מתאם לברגי ג' ברגי ג2    בכל עמוד שמים 

, התקן תחילה את העמוד הראשון והעמוד האחרון ( 3

.כך יווצר קו ישר,      העבר ביניהם חוט בנייה והתקן את שאר העמודים לפי החוט

. פסי רוחב אפקיים אשר אליהם נחבר לבסוף את לוחות הגדר– בין העמודים עוברת קורה קושרת  ( 4

.50*50     לקושרת משתמשים בקורת עץ 

. אל עמודי הברזל בעזרת ברגי האיסכורית הקודחים50*50מצמידים את עץ האורן  ( 5

.מ מהקצוות " ס5במרחק של ,      אחד בחלק העליון של עמודי ברזל ואחד בחלקו התחתון 

. קושרות או יותר 3נשתמש ב , ובגדר גבוהה מכך, נשתמש בשתי קושרות , גובה '  מ1.20     בגדר של עד 

הרכבת הגדר

.מניחים לוח על הרצפה כדי שכל הלוחות שנרכיב יהיו מפולסים בקו ישר ( 1

.4*40את הלוחות שחתכנו וצבענו מרכיבים על הקושרות בעזרת ברגי סיבית  ( 2

. ברגים בכל ריתום כדי שהעץ לא יתעוות2מומלץ לשים  ( 3

 .5מ אותו ניתן לעשות בעזרת מסמר "את הלוחות מומלץ להרכיב ברווח מינמלי של חצי ס ( 4

.    אפשר לעשות גם רווחים יותר גדולים בהתאם לצרכים שלנו 


