PRATELEIRA DECORATIVA

Este é um projeto bonito, decorativo e prático, que voce poderá fazer num fim de semana.
Veja o projeto acabado :

Esta é uma prateleira decorativa, suas linhas e design são delicados, portanto requer um trabalho tranqüilo
para não machucar a madeira.
O material sugerido são tábuas de pinho, na espessura de 6 - 10 mm, que é um material fácil de se
trabalhar e depois de acabado e envernizado tem um visual muito bonito

Comece cor cortar as partes, seguindo as medidas do layout :

Depois de cortadas as peças, Lixe nas linhas de corte para suavizar as marcas da serra, mas este lixamento é
só uma limpeza.
Agora é a hora de planejar a montagem.
Para a montagem das prateleiras você tem 3 opções ;
1 - Para o encaixe das prateleiras, você pode abrir os sulcos das laterais, com a tupia, para isso
primeiro marque o local do sulco :

Marcar com lápis o local para abrir o sulco
Agora faça uma guia com dois sarrafos um em cada lado do local do sulco, considerando a medida da sua
tupia

Veja as guias centralizando a ferramenta no local marcado do sulco
Para a fixação a montagem deverá ser feita usando-se cola para madeira e pregos finos sem cabeça.
2 - Abrir o sulco com a serra circular manual. Do mesmo dodo que no caso da tupia, primeiro
marque o local do sulco, e faça uma guia para a serra circular. ( na serra de mesa é bem mais fácil )

Agora ajuste a profundidade do corte, deixando a altura da serra na metade da espessura da
madeira, para fazer o encaixe para as prateleiras. Para a fixação a montagem deverá ser feita usando-se
cola para madeira e pregos finos sem cabeça.

Fazendo estes encaixes, o visual final será mais bonito, especialmente se a prateleira for envernizada.
Mas na questão da praticidade e utilidade da prateleira, não há uma exigência dos encaixes, resta outra
opção.
3 - Esta opção é a de colar e pregar as prateleiras com pregos finos sem cabeça, sem os encaixes
Pois como dissemos esta prateleira é decorativa e não para se guardar objetos grandes e pesados, assim
mesmo sem os encaixes ela ficará ótima.

