
Zkonstruování vznášecího křesla

Pánský salón
Má salón, čas a nikdo ho nezastaví.
Originál

1. Základní deska

3. Zdvihací páka

5. Řídicí páka

4. Hnací agregát

Křeslo

2. Zdvihací dmychadlo

1. Základní deska
1   Koberec

2    Krycí deska (potahovaná překližková 
deska, 2 cm), 188 cm × 126 cm 

3    Rám (potahovaná překližková deska,  
2 cm), vnější 188 cm × 126 cm, 
vnitřní 168 cm × 106 cm

4   Přiříznutá jezírková fólie, 218 cm × 156 cm

Příprava materiálu

1   Obstarejte koberec požadované velikosti. Vyřízněte  
do koberce dva vzduchové otvory na stejném místě jako  
u následující krycí desky. 

2   Krycí desku vyřízněte z potahované překližkové desky.
Vyřízněte dva vzduchové otvory o průměru 7 cm ve vzdálenosti  
13 cm od rohů. Vyvrtejte do základní desky otvory na šrouby. 
Vzdálenost otvorů: cca 15 cm. Vzdálenost od okraje: 5 cm. 

3   Vyřízněte rám z potahované překližkové desky. Vnitřní výřez 
vyřízněte pilou.

4   Obstarejte jezírkovou fólii vhodné velikosti. Na každé straně 
do fólie vyřízněte tři vzduchové otvory o Ø cca 5 cm.

Montáž

1. Rám a jezírkovou fólii srovnejte tak, aby byly soustředné.  
Na podélných stranách jezírkovou fólii překlopte nahoru a přilepte 
ji nahoře na rámu silnou lepicí páskou. 

2. Překlopte jezírkovou fólii i na kratších stranách nahoru  
a přilepte ji. Směrem dolů jezírková fólie přečnívá, aby mohlo  
dojít k roztažení.

3. Na rám pak přiložte krycí desku, zarovnejte ji a shora ji k rámu 
přišroubujte. Můžete použít například vruty se zápustnou hlavou 
do dřeva 4 mm × 40 mm. Ty se budou hodit i pro ostatní spojování 
dřevěných součástí. Koberec můžete připevnit oboustrannou 
lepicí páskou. Oba vzduchové otvory musí být vyrovnané s krycí 
deskou.
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2. Zdvihací dmychadlo

3. Zdvihací páka
Přířezy dřeva  
(potahovaná překližková deska, 2 cm)

1   20 cm x 12 cm

2   18 cm x 3,5 cm

3   20 cm x 3,5 cm

4   20 cm x 20 cm (2 Ks)

5   7 cm x 7 cm

6   Zdvihací páka (topůrko sekery)

1    Zdvihací dmychadlo  
(foukač listí)

2   Spínací zařízení

3   Trubkový oblouk, 75 mm, 67°
Vyberte trubkový oblouk podle 
používaného foukače listí.

Příprava materiálu

1    Obstarejte zdvihací dmychadla (foukače listí). Čím vyšší 
výkon, tím větší zábava.

2    Individuálně zkonstruujte spínací zařízení vhodné pro daný 
foukač listí. 

3   Na připojovací hrdlo pro ofukovací trubku nasaďte 67° oblouk.

Montáž

Připravte plechový úhelník s otvorem pro lanko a upevněte  
ho pomocí lanka tak, aby takto bylo možné ovládat spínací páku. 
Případně může být nutné otevřít kryt, aby bylo možné lanko  
se spínací pákou propojit.

Pozor: V případě otevření krytu a použití k jinému než stanovenému 
účelu může případně zaniknout záruka výrobce.

Příprava materiálu

1  až  5  Zhotovte přířezy ze 2 cm potahované překližkové 
desky. Vyvrtejte otvory na šrouby podle nákresu.

3   Po straně vytvořte dvě drážky pro zavedení lanek  
(viz nákres).

6   Zhotovte zdvihací páku z topůrka sekery. K tomu je třeba 
vyvrtat osový otvor a na obou stranách připravit drážku  
k upevnění lanka.

Princip fungování

K upevnění zdvihací páky je zapotřebí kryt, v němž je zdvihací 
páka uložená a pohybuje s oběma lanky. Ty pak vedou  
ke zdvihacímu dmychadlu a řídí ho pomocí startovacího tlačítka.

 

Montáž

1. Připravte obě drážky pro lanka tak, aby byly ve stejné výšce 
jako upevňovací drážky na zdvihací páce. 

2. Sešroubujte připravené přířezy dřeva.

3. Zaveďte první lanko do drážky bočního dílu.

4. Vložte bovden do zadní upevňovací drážky na zdvihací páce. 
Jako osu pro zdvihací páku vsaďte do zadní stěny závitovou tyč. 
Na zadní straně našroubujte matici s podložkou. Potom zdvihací 
páku s lankem nasaďte na závitovou tyč. TIP: Aby se lanko na 
zdvihací páce neuvolnilo, lze ho zajistit lepicí páskou.

5. Vložte rovněž přední lanko a spojte ho se zdvihací pákou.

6. Nasaďte přední desku, přišroubujte ji a našroubujte  
na závitovou tyč matici s podložkou. Přišroubujte shora  
dorazovou destičku pro zdvihací páku.

Důležité: Lanka musí být spojené se zdvihacími dmychadly.
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4. Hnací agregáty

5. Řídicí páka

Přířezy dřeva  
(potahovaná překližková deska, 2 cm)

1   Boční stěna 69 x 25 cm (4 ks)

2   Dno regálu 27 x 18 cm (6 ks)

3   hnací dmychadlo (foukač listí, 4 ks)

Příprava materiálu

1   Připravte boční stěnu s šikmým řezem.

2   Nařežte dna regálů. 

3   Obstarejte hnací dmychadla (foukače listí). Zkontrolujte 
spínací zařízení jako u zdvihacího dmychadla. Nasaďte ofukovací 
trubku.

Princip fungování

Každý z obou hnacích agregátů se skládá z regálu, do kterého 
se instalují dvě hnací dmychadla. Agregáty zajišťují posouvání 
vznášecího křesla. K řízení se používá hnací páka na pravé nebo 
levé straně.

Montáž

1. Smontujte dva regály z připravených přířezů dřeva. Předvrtejte 
do příslušných přířezů otvory na šrouby. K sešroubování lze použít 
vruty se zápustnou hlavou do dřeva 4 mm × 40 mm.

2. Nejprve do regálu vložte spodní dmychadlo. Dmychadlo se musí 
o 180° otočit, aby bylo možné ho přišroubovat ke spodní straně 
krytu. Délku šroubů je třeba zvolit podle tvaru krytu. Šrouby smějí 
být zašroubovány pouze do vnější části krytu.

3. Potom vložte do regálu horní dmychadlo a přišroubujte ho.

Příprava materiálu

1   2   3  Zhotovte přířezy ze 2 cm potahované překližkové 
desky. Vyvrtejte otvory na šrouby.

3   Po straně vytvořte dvě drážky pro zavedení lanek  
(viz nákres).

4   Zhotovte řídicí páku z topůrka sekery.  K tomu je třeba  
vyvrtat osový otvor a na obou stranách připravit drážku na 
upevnění lanek.

Montáž

1. Připravte obě drážky pro lanka tak, aby byly ve stejné výšce 
jako upevňovací drážky na řídicí páce.

2. Sešroubujte připravené přířezy dřeva. 

3. Vložte zadní lanko do zadní drážky a vložte ho také na řídicí 
páce. Jako osu pro řídicí páku vsaďte do zadní stěny závitovou tyč. 
Řídicí páku s lankem nasaďte na závitovou tyč. 

TIP: Aby se lanko na řídicí páce neuvolnilo, lze ho zajistit lepicí 
páskou.

4. Pro zpětný pohyb řídicí páky nainstalujte tažnou pružinu. 
Vložte rovněž přední lanko a spojte ho s řídicí pákou.

5. Přišroubujte přední krytku krytu a našroubujte matici  
s podložkou.

Důležité: Lanka musí být spojené s hnacími agregáty.
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Přířezy dřeva  
(potahovaná překližková deska, 2 cm)

1   29 cm x 3 cm

2   40 cm x 9 cm

3   40 cm x 3 cm

4   Řídicí páka (topůrko sekery), délka 45 cm



Konečná montáž
Podle možností zakotvěte křeslo na základní desce.  
Závisí na použitém křesle.

Tip: Křeslo definitivně zakotvěte teprve po zkušební jízdě.  
Křeslem lze ještě doladit rovnováhu celé konstrukce.

Přišroubujte oba hnací agregáty po stranách křesla k základní 
desce.

Umístěte obě řídicí páky u křesla tak, aby bylo možné je snadno 
ovládat. Lanka jsou spojené s hnacími agregáty.

Tip: Dávejte pozor, aby se lanka nepřelomily. Vsaďte obě  
zdvihací dmychadla s trubkovými oblouky do připravených otvorů 
na základní desce. Přišroubujte dmychadla děrovanými páskami  
k základní desce.

Namontujte zdvihací páku s připojenými lanky vpředu na 
základní desku.

Posaďte se a s nabitými bateriemi vyzkoušejte funkčnost.



Materiál a nářadí

NářadíMateriál
	 akumulátorový	foukač	listí
	 topůrko	sekery
	 oboustranná	lepicí	páska
	 závitová	tyč
	 děrovaná	páska
	 matice
	 opravná	páska
 trubkový oblouk 67°
 šroub
	 potahovaná	překližková	deska
	 jezírková	fólie
	 podložka

Ještě zbývá pořídit

	 	ocelové	lanko
	 	křeslo
	 	koberec
	 	tažná	pružina

  akumulátorový šroubovák
	 odlamovací	nůž
	 pilník
	 ruční	okružní	pila
	 děrovka
	 zvýrazňovač
	 otevřený	klíč
	 úhlová	bruska
	 skládací	metr

Zkonstruování	vznášecího	křesla


