
Urob si sám – taburetka z pneumatiky

(Určite ste už počuli o DIY – ide o domácu výrobu mnohých praktických doplnkov, ktoré sú jedinečné
a originálne. Poďte si s nami vyrobiť taburetku z pneumatiky!)

 Kto by to bol povedal, že sa zo starej, nepoužiteľnej pneumatiky, dá vyrobiť taburetka? My vás 
naučíme ako na to a uvidíte, že váš výtvor bude pochvaľovaný každým návštevníkom vášho domova. 
Taburetku z pneumatiky si ihneď obľúbite!

Pneumatika potrebuje na rozklad 500 rokov. Táto taburetka vám bude nielen dlho slúžiť, ale 
prispejete aj k ochrane životného prostredia. 

Vaša ručne vyrobená taburetka vám ušetrí mnoho peňazí. Na jej výrobu vám stačí len špagát, 
pneumatika a pár vecí k tomu, ktoré určite doma nájdete. Čas výroby sa odhaduje na 3 hodiny 
a zvládne ju aj začiatočník.

Budete potrebovať:

 starú pneumatiku

 2 MDF dosky s priemerom kruhu pneumatiky

 10 cm hrubý špagát

 skrutky a skrutkovač

 vŕtačku

 taviacu pištoľ

 štetec

 handru

 tmel

Postup:

1. Pneumatiku pred použitím poriadne umyte a nechajte vyschnúť.



2. Priložte dosky a začnite vŕtať.

3. Vŕtačkou do nej vyvŕtajte diery na skrutky tak, aby boli hlboké. Diery vŕtajte na oboch 
stranách pneumatiky, vďaka čomu bude taburetka stabilná. Je na vás, čí vyvŕtate 2 alebo 4 
diery, podstatné je, aby boli oproti sebe.

4. Skrutky priskrutkujte do vopred pripravených dier.

5. Od stredu naneste lepidlo. Prikladajte špagát v tvare slimáka od stredu smerom von tak, ako 
je to na obrázku. Snažte sa nerobiť medzery.



6. Dokončite lepenie a to tak, že sa uistíte, či je špagát stabilný po celej dĺžke.  

7. Otočte pneumatiku a pokračujte v lepení ďalej. Teraz točte špagátom dookola pneumatiky, 
až kým sa nedostanete ku doske. Spodnú časť neobmotávajte.

8. Odstrihnite špagát a jeho koniec poriadne prilepte. Nechajte hodinu postáť.



9. Po hodine natrite celú taburetku tmelom. Po zaschnutí pridajte ešte jednu (finálnu) vrstvu 
tmelu.

10. Hotovú taburetku nechajte schnúť aspoň 2 týždne, prípadne sa riaďte pokynmi na obale 
náteru. Po tejto dobe už bude celá vaša a plne pripravená na používanie!

Rada na záver!

Svoju taburetku využite na sedenie, stojan na kvety alebo dekoráciu. Taktiež pri jej zhotovovaní 
môžete použiť farebné špagáty, čím si vyrobíte taburetku podľa vlastnej fantázie. Je to na vás.

(Každý je šťastný z toho, keď niečo vyrobí a vy budete ešte šťastnejší, ak vás budú chváliť nielen vaši 
blízki, ale aj návštevníci či susedia.)


