www.
www.czarnaowca.org
czarnaowca.org

11
Skrzyneczki
Skrzyneczkipo
poowocach
owocachoczyszczamy
oczyszczamyz zresztek
resztekpapapierowych
pierowychetykiet
etykieti wystających
i wystającychdrzazg
drzazglub
lubzszywek.
zszywek.
Dno
Dnoi ipołączenie
połączeniedna
dnaz zbokami
bokamijednej
jednejzezeskrzynek
skrzynek
smarujemy
smarujemyklejem.
klejem.Na
Natak
takprzygotowanym
przygotowanymdnie
dnie
przyklejamy
przyklejamywycięty
wyciętyna
nawymiar
wymiarkawałek
kawałekplandeki,
plandeki,
lub
lubgrubej
grubejceraty.
ceraty.Plandeka
Plandekastanowić
stanowićbędzie
będziepodłogę
podłogę
domku
domkudla
dlakotów.
kotów.
Po
Poumieszczeniu
umieszczeniuplandeki
plandekiwe
wewłaściwym
właściwymmiejscu
miejscu
należy
należyjąjądokładnie
dokładniedocisnąć,
docisnąć,szczególnie
szczególniena
nabrzebrzegach,
gach,aanastępnie
następnieobciążyć
obciążyćna
naczas
czaswiązania
wiązaniakleju.
kleju.
Dobrym
Dobrymi łatwo
i łatwodostępnym
dostępnymobciążnikiem
obciążnikiemsąsąksiążki.
książki.

instrukcja
budowy
dodomków dla
bezdomnych
Instrukcja
Instrukcja
kotów
budowy
budowy
wdomkow_dla
kilku prostych
domkow_dla
krokoach
bezdomnych
bezdomnych

22
Przygotowane
Przygotowanewcześniej
wcześniejskrzyneczki
skrzyneczkinależy
należypołąpołączyć
czyćzezesobą,
sobą,tworząc
tworzącwwten
tensposób
sposóbszkielet
szkieletdomku.
domku.
Do
Dotego
tegocelu
celunajlepiej
najlepiejwykorzystać
wykorzystaćtaśmę
taśmępakową.
pakową.
Tak
Takpołączone
połączoneskrzynki
skrzynkistanowić
stanowićbędą
będąkonstrukcję
konstrukcję
nośną
nośnąkociego
kociegodomku.
domku.
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Konstrukcję
Konstrukcjęz zpołączonych
połączonychskrzyneczek
skrzyneczekopakowujeopakowujemy
mywwkoc
kocratunkowy.
ratunkowy.Ważne
Ważnejest,
jest,by
bykoc
koczwrócony
zwrócony
był
byłzłota
złotastroną
stronąna
nazewnątrz.
zewnątrz.

kotow
kotow

Miejsca
Miejscapołączeń
połączeńsklejamy
sklejamytaśmą
taśmąsamoprzylepną.
samoprzylepną.
Pracę
Pracęułatwi
ułatwinam
namumocowanie
umocowaniepoczątku
początkukoca
kocakakawałkiem
wałkiemtaśmy.
taśmy.

Uwagi
Uwagikonstrukcyjne
konstrukcyjne
Przedstawiony
Przedstawionywwtej
tejpublikacji
publikacjiprojekt
projektdomku
domkudla
dla
kotów
kotówjest
jestjednym
jednymz zwielu
wielumożliwych
możliwychrozwiązań.
rozwiązań.
Konstruując
Konstruującdomek
domekwedług
wedługwłasnego
własnegopomysłu
pomysłu
należy
należymieć
miećnanauwadze
uwadzeponiższe
poniższezalecenia:
zalecenia:
• •domek
domeknie
niemoże
możebyć
byćzbyt
zbytduży,
duży,kot
kotmusi
musi
ogrzać
ogrzaćgogociepłem
ciepłemswego
swegociała,
ciała,
• •domek
domeknie
niemoże
możeposiadać
posiadaćwięcej
więcejniż
niżjednego
jednego
wejścia,
wejścia,gdyż
gdyżspowodowałoby
spowodowałobytotopowstanie
powstanie
przeciągów
przeciągówi natychmiastowe
i natychmiastowewyziębienie
wyziębienie
domku,
domku,
• •wwprzypadku
przypadkuwykorzystania
wykorzystaniastyropianu
styropianu
jako
jakoelementu
elementukonstrukcji
konstrukcjilub
lubizolacji
izolacji(płyty,
(płyty,
gotowe
gotowepudła,
pudła,etc.)
etc.)należy
należygogozabezpieczyć
zabezpieczyć
przed
przedwpływem
wpływemczynników
czynnikówatmosferycznych
atmosferycznych
poprzez
poprzezowinięcie
owinięcielub
luboklejenie
oklejeniemateriałem
materiałem
wodoodpornym
wodoodpornymlub
lubmalowanie.
malowanie.
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Aby
Abyzapobiec
zapobiecutracie
utracieciepła
ciepładomek
domekobudujemy
obudujemywarwarstwą
stwąstyropianu.
styropianu.Styropian
Styropiantniemy
tniemynożykiem
nożykiemdo
dotapet
tapet
lub
lubostrym
ostrymnożem.
nożem.Cięcie
Cięcienależy
należywykonać
wykonaćbardzo
bardzo
precyzyjnie.
precyzyjnie.Należy
Należypamietać,
pamietać,aby
abyzachować
zachowaćniewielki
niewielki
luz
luzpomiędzy
pomiędzykonstrukcją
konstrukcjąi styropianową
i styropianowąobudową.
obudową.
Nie
Nienależy
należyzapomnieć
zapomniećooniezbędnych
niezbędnychzakładach.
zakładach.
WWjednej
jednejz zbocznych
bocznychpłyt
płytwycinamy
wycinamyotwór
otwórwejściowy
wejściowy
oowymiarach
wymiarach13x13
13x13cm.
cm.Otwór
Otwórpowinien
powinienznajdować
znajdować
się
sięmniej
mniejwięcej
więcejwwpołowie
połowiewysokości
wysokościnaszego
naszegodomku
domku
i jak
i jaknajbliżej
najbliżejbocznych
bocznychścianek.
ścianek.
Styropianową
Styropianowąobudowę
obudowękrępujemy
krępujemyprzy
przypomocy
pomocy
taśmy
taśmypakowej.
pakowej.

Potrzebne
Potrzebnemateriały:
materiały:
• •dwie
dwieskrzynki
skrzynkipo
poowocach
owocachtropikalnych
tropikalnych
––dostępne
dostępnenieodpłatnie
nieodpłatniewwsklepach
sklepach
spożywczych,
spożywczych,bazarach,
bazarach,etc.,
etc.,
• •klej
klejmontażowy
montażowylub
lubinny
innyklej
klejdo
dostyropianu,
styropianu,
ewentualnie
ewentualniepistolet
pistoletdo
dowyciskania
wyciskaniakleju
kleju
z zkartusza,
kartusza,
• •taśma
taśmaklejąca
klejącatzw.
tzw.pakowa
pakowalub
lubwzmocniona
wzmocniona
tkaniną
tkaninątzw.
tzw.power
powertape,
tape,
• •22lub
lub33płyty
płytystyropianowe
styropianowegrubości
grubości3-5
3-5cm,
cm,
• •koc
kocratunkowy
ratunkowy(termiczny),
(termiczny),dostępny
dostępny
wwsklepach
sklepachturystycznych,
turystycznych,
• •plandeka,
plandeka,cerata
ceratalub
lubgruba
grubafolia.
folia.

Potrzebne
Potrzebnenarzędzia:
narzędzia:
• •nożyczki,
nożyczki,
• •nożyk
nożykdo
dotapet
tapetlub
lubostry
ostrynóż,
nóż,
• •przymiar
przymiarmetrowy
metrowylub
lubprosta
prostalistewka
listewkasłużąca
służąca
jako
jakopomoc
pomocprzy
przycięciu
cięciustyropianu.
styropianu.
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Konieczne
Koniecznejest
jestzabezpieczenie
zabezpieczeniestyropianu
styropianuprzed
przed
wpływem
wpływemwilgoci
wilgocii iprzed
przeduszkodzeniami
uszkodzeniamimechamechanicznymi.
nicznymi.Do
Dotego
tegocelu
celumożemy
możemywykorzystać
wykorzystaćplanplandekę
dekęlub
lubgrubą
grubąfolię
foliębudowlaną.
budowlaną.
Zabezpieczając
Zabezpieczająckonstrukcję
konstrukcjęplandeką
plandekąnależy
należypamiępamiętać
taćooodpowiednich
odpowiednichzakładach.
zakładach.Miejsca
Miejscapołączeń
połączeń
sklejamy
sklejamytaśmą
taśmąsamoprzylepną,
samoprzylepną,można
możnatęż
tężużyć
użyćkleju.
kleju.
WWmiejscu,
miejscu,gdzie
gdzieprzewidzieliśmy
przewidzieliśmyotwór
otwórwejściowy,
wejściowy,
plandekę
plandekęoraz
orazznajdujący
znajdującysię
siępod
podstyropianem
styropianemkoc
koc
termiczny
termicznynacinamy
nacinamypo
poprzekątnej.
przekątnej.Nacięte
Naciętefragfragmenty
mentykoca
kocaodginamy
odginamyna
nazewnątrz,
zewnątrz,aafragmenty
fragmenty
plandeki
plandekido
dośrodka,
środka,aanastępnie
następniezabezpieczamy
zabezpieczamy
brzegi
brzegiotworu
otworutaśmą
taśmąpakową.
pakową.

