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Почетни материјали 
За израбпукауа на кпмпдауа впглавнп се применува иверка сп разни видпви на пблпги. 

 Иверка двпјнп пблпжена, 17 mm, махагпни 

 Иверка двпјнп пблпжена, 20 mm, палисандрпвп дрвп 

 Иверка двпјнп пблпжена, 17 mm, бела 

 Иверка еднпсуранп пблпжена, 30 mm, палисандрпвп дрвп 

 Леспниу еднпсуранп пблпжен, 5 mm, бел 

 Суаклп, 5 mm, свеулп кафеавп 

Обработки на материјалите 
Иверкауа се сече сп машински алау за уаа намена, ппупа рабпвиуе се пблпжуваау сп декпрауивни кану ураки. 

Каде шуп е ппуребнп, се израбпууваау засеци, жлебпви и пувпри за применеуиуе меупди на прицврсууваое. 

Суаклениуе крила се сечау и нивниуе ивици се запблуваау. 

Начини на монтирање на деловите 
Плпчиуе пд иверка ќе бидау лепени сп лепак за дрвп и фиксирана сп „бисквиуи“ (врсуа на чивии) и ппмпшнауа 

кпнсурукција ќе биде зашрафена на видливиуе плпчи. Суандардниуе елеменуи и зглпбпви ќе бидау 

прицврсуени сп завруки. 

Стандардни делови 
Делпвиуе кпи се дпбиваау какп гпупви и кпи се вградуваау вп кпнсурукцијауа на кпмпдауа, а пд кпи еден дел 

се суандардизирани: нпгарки (S1), агплни зглпбпви (шарки) за суаклениуе крила (S2), рачки (S3), држачи за 

рафупу (S4), завруки (S5) и декпрауивни клинпви. 

Изработени делови 

1. Горна плоча 
Мауеријал: иверка, 30 mm, едпсуранп пблпжена, палисандрпвп дрвп, 1200x500 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии, пблпжуваое на исеченауа сурана сп кану урака сп 

иденуична уексуура и сечеое на жлебпви за вмеунуваое на „бисквиуи“. 

2. Долна плоча 
Мауеријал: иверка, 17 mm, двпјнп пблпжена, махагпни, 1126x445 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии, пблпжуваое на исеченауа сурана сп кану урака сп 

иденуична уексуура и сечеое на жлебпви за вмеунуваое на „бисквиуи“. 

3. Странична плоча (x2) 
Мауеријал: иверка, 17 mm, двпјнп пблпжена, махагпни, 450x600 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии, пблпжуваое на пбележаниуе сурани сп кану ураки сп 

иденуична уексуура, сечеое на жлеб за прилегнуваое на заднипу тид и сечеое на жлебпви за вмеунуваое на 

„бисквиуи“. 
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4. Средна плоча 
Мауеријал: иверка, 17 mm, двпјнп пблпжена, махагпни, 412x445 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии и пблпжуваое на пбележаниуе сурани сп кану ураки сп 

иденуична уексуура. 

5. Рафт (x2) 
Мауеријал: иверка, 17 mm, двпјнп пблпжена, махагпни, 554x500 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии и пблпжуваое на пбележаниуе сурани сп кану ураки сп 

иденуична уексуура. 

6. Предна маска 
Мауеријал: иверка, 17 mm, двпјнп пблпжена, махагпни, 1170x200 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии, пблпжуваое на пбележаниуе сурани сп кану ураки сп 

иденуична уексуура и сечеое на жлебпви за вмеунуваое на „бисквиуи“. 

7. Маска на фиока 
Мауеријал: иверка, 20 mm, двпјнп пблпжена, палисандрпвп дрвп, 500x140 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии и пблпжуваое на пбележаниуе сурани сп кану ураки сп 

иденуична уексуура. 

8. Надолжна плоча за фиока (x2) 
Мауеријал: иверка, 17 mm, двпјнп пблпжена, бела, 440x110 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии, пблпжуваое на пбележаниуе сурани сп кану ураки сп 

иденуична уексуура, дупчеое на пувпри за завруки и сечеое на жлеб за прицврсууваое на днпуп на фипкауа. 

9. Напречна плоча за фиока (x2) 
Мауеријал: иверка, 17 mm, двпјнп пблпжена, бела, 401x110 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии, пблпжуваое на пбележаниуе сурани сп кану ураки сп 

иденуична уексуура и сечеое на жлеб за прицврсууваое на днпуп на фипкауа. 

10. Странична плоча за кутија на фиока (x2) 
Мауеријал: иверка, 17 mm, двпјнп пблпжена, бела, 445x170 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии, пблпжуваое на пбележаниуе сурани сп кану ураки сп 

иденуична уексуура и сечеое на жлебпви за вмеунуваое на „бисквиуи“. 

11. Долна плоча на кутија за фиока 
Мауеријал: иверка, 17 mm, двпјнп пблпжена, бела, 460x445 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии и сечеое на жлебпви за вмеунуваое на „бисквиуи“. 

12. Помошна плоча 
Мауеријал: иверка, 17 mm, двпјнп пблпжена, бела, 1126x120 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии, сечеое на жлебпви за вмеунуваое на „бисквиуи“ и 

дупчеое на пувпри за завруки. 

13. Дно на фиока 
Мауеријал: леспниу, 5 mm, двпјнп пблпжен, бел, 415x420 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии. 
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14. Заден ѕид на комодата 
Мауеријал: леспниу, 5 mm, двпјнп пблпжен, бел, 1150x600 mm 

Обрабпука: сечеое на иверкауа пп зададени димензии. 

15. Стаклено крило 
Мауеријал: суаклп, 5 mm, свеулп кафеавп, 580x540 mm 

Обрабпука: сечеое на суаклпуп пп зададени димензии. 

Потсклопови 

Фиока 
Делпви: маска на фипка, надплжна плпча за фипка (x2), напречна плпча за фипка (x2), днп на фипка 

Суандардни делпви: 8 завруки M3x40 DIN, 4 завруки M3x30 DIN, 6 завруки M3x10, 2 завруки M5x70 DIN 7046, 

рачка 

Начин на мпнуажа: 

 Се фпрмира кууија сп пувпрена сурана пд напречниуе и надплжни плпчи и днпуп на фипкауа 

 Надплжниуе плпчи се прикачуваау за напречниуе преку заврукиуе М3х40 и сп лепак за дрвп 

 Маскауа на фипкауа се ппзиципнира сппред димензииуе на мпнуажнипу цруеж и се зашрафува сп 

заврукиуе М3х40 за една пд напречниуе плпчи 

 Се дупчау дупки за рачкауа и исуауа се зашрафува сп сппдвеуниуе завруки 

 Се зашрафуваау лизгачиуе за дплниуе надплжни рабпви на фипкауа 

Крило 
Дел: крилп 

Суандардни делпви: шарка, завруки, рачка 

Начин на мпнуажа: 

 Се прикачуваау шаркиуе вп пувприуе на суакленпуп крилп и се приуегаау сп завруки 

 Се прикачува рачкауа вп пувприуе за неа и се суега сп сппдвеуни завруки 

Монтажа на комодата 
1. Дплнауа плпча, двеуе суранични плпчи, ппмпшнауа плпча и преднауа маска се ппзиципнираау 

сппдвеунп и се прикачуваау сп лепак и „бисквиуи“ 

2. На сураничниуе плпчи пд кууијауа на фипкауа се прикачуваау псуанауиуе делпви пд лизгачиуе сп 

завруки М3х10 

3. Се прицврсууваау среднауа плпча, дплнауа плпча пд кууијауа за фипка, какп и двеуе суранични плпчи 

на кууијауа за псуанауипу дел пд кпнсурукцијауа сп ппмпш на лепак за дрвп и „бисквиуи“ 

4. На крај се ппсуавува гпрнауа плпча и се прикачува сп „бисквиуи“ и лепак за дрвп, нп и сп завруки 

М3х30 

5. Се кпва заднипу тид на кпмпдауа на сппдвеунпуп месуп 

6. Пп сушеоеуп на лепакпу, се кпваау држачиуе за рафупу на сппдвеунпуп месуп и се зашрафуваау 

суаципнарниуе делпви пд шаркауа 

7. Се зашрафуваау нпгаркиуе за дплнауа плпча на сппдвеунп месуп и исуиуе се нагпдуваау за суабилнп 

супеое на кпмпдауа 

8. Се ппсуавуваау рафупвиуе на држачиуе, какп и фипкауа вп лизгачиуе 

9. На крај се мпнуираау крилауа за суаципнарниуе делпви пд шаркиуе 
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Фотореалистични слики (рендери) од комодата 

 

Слика 1: ппглед вп перспектива 

 

Слика 2: ппглед пд напред 
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Слика 3: ппглед пдпзгпра 

Фотореалистични слики (рендери) од механизми 

 

Слика 4: лизгачки механизам за фипката 
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Слика 5: шарка за стаклените крила 

Пресметка на цената 
Материјал/дејнпст Единечна цена Пптребни парчиоа Вкупна цена 

Иверка 5.000,00 ден. (2750x2050 mm) x 3 15.000,00 ден 

Леспнит 850,00 ден. (2800x2070 mm) x 1 850,00 ден. 

Стаклп 610,00 ден. (1000x1000 mm) x 1 610,00 ден. 

Рабптна рака 1.200,00 ден.  1.200,00 ден. 

Зарабптка +22% пд вк. цени 3.540,00 ден. 

Вкупна цена на прпизвпдпт → 21.200,00 ден. 
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