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třídu nebo žákům okopírovat či rozeslat v elektronické verzi.
Obor: tříleté učební obory
Ročník: 2.
Autor: Mgr. Monika Rubešová
Zpracováno dne: 8. 5. 2013
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti,
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Vytvořte správný popis pracovního
postupu při montáži umyvadla
• Odvrtáme glazuru dlaždic, nejprve bez příklepu,
zbytek otvoru dovrtáme s příklepem
• Natlučeme hmoždinky
• Přiděláme šrouby
• Naměříme požadovanou výšku a rozteče na
dlaždice
• Usadíme umyvadlo
• Do mezery mezi umyvadlo a dlaždice dáme vrstvu
silikonu
• Namontujeme sifon
• Úklid na pracovišti
• Poslední kontrola pomocí vodováhy

Pracovní postup při montáži umyvadla
• D/ Přiděláme šrouby
• A/ Naměříme požadovanou výšku a rozteče na
dlaždice
• B/ Odvrtáme glazuru dlaždic, nejprve bez příklepu,
zbytek otvoru dovrtáme s příklepem
• E/ Usadíme umyvadlo
• C/ Natlučeme hmoždinky
• F/ Namontujeme sifon
• H/ Poslední kontrola pomocí vodováhy
• I/ Úklid na pracovišti
• G/ Do mezery mezi umyvadlo a dlaždice dáme
vrstvu silikonu

Vytvořte správný popis pracovního
postupu při výrobě stolku pod TV
Nařezání dílců na přesný rozměr
Ruční nakolíčkování dílců
Očištění a broušení dílců
Kolíkování dílců na DBK kolíčkovacím stroji
Olepení dílců na jednostranném olepovacím stroji
Vyvrtání otvorů pro závěs na závěsy na stolním
vrtacím stroji BLUM
Naražení závěsů do dveří
Přišroubování naložené půdy
Sestavení a zaklížení korpusu
Přisponkování zad a kluzáků
Osazení dveří na korpus
Vložení police, zafixování a zabalení skříňky
Výběr a příprava materiálu

Pracovní postup při výrobě stolku pod
TV
 A/ Výběr a příprava materiálu
 B/ Nařezání dílců na hrubý rozměr a potom na
přesný rozměr
 C/ Olepení dílců na jednostranném olepovacím
stroji
 D/ Očištění a broušení dílců
 E/ Kolíkování dílců na DBK kolíčkovacím stroji
 F/ Vyvrtání otvorů pro závěs na závěsy na stolním
vrtacím stroji BLUM
 G/ Ruční nakolíčkování dílců
 H/ Sestavení a zaklížení korpusu
 I/ Přisponkování zad a kluzáků
 J/ Naražení závěsů do dveří
 K/ Přišroubování naložené půdy
 L/ Osazení dveří na korpus
 M/ Vložení police, zafixování a zabalení skříňky

Vytvořte správný popis pracovního
postupu při výrobě koupelnové skříňky
Hranování hran
Přišroubování nožiček
Nařezání na hrubé míry
Zařezání na konečné rozměry
Výběr materiálu
Vrtání děr na šrouby
Vrtání děr na polici
Sešroubování korpusu
Připnutí soklů
Přišroubování pracovní desky ke korpusu
Dodání police
Přišroubování dvířek

Pracovní postup při výrobě koupelnové
skříňky
A Výběr materiálu
B Nařezání na hrubé míry
C Zařezání na konečné rozměry
D Hranování hran
E Vrtání děr na šrouby
F Sešroubování korpusu
G Přišroubování nožiček
H Vrtání děr na polici
I Přišroubování pracovní desky ke korpusu
J Dodání police
K Přišroubování dvířek
L Připnutí soklů

