Okruhy maturitních otázek z předmětu
KONSTRUKCE NÁBYTKU
Oboru Nábytkářská a dřevařská výroba
škol. rok 2019 – 2020

Základní konstrukce jednoduchého a okna
Konstrukce pracovního stolu z deskového materiálu
Čtení výrobního výkresu
Konstrukce hladkého dveřního křídla
Konstrukce skříně pomocí rozebíratelných spojů
Dveřní křídlo rámové konstrukce s výplní vsazenou do drážky
Konstrukce lůžka
Dveřní křídlo prkénkové konstrukce
Konstrukce prosklené skříně
Typologická skladba lehacího nábytku, základní rozměry
Konstrukce židle z řeziva
Dveřní křídlo rámové konstrukce s výplní vsazenou do podrážky
Konstrukce jídelního stolu doplněného zásuvkou
Dveřní křídlo rámové konstrukce s oboustranně zalištovanou výplní
Technický výkres - druhy výkresové dokumentace
Způsoby uzamykání skříňového nábytku
Konstrukce pracovního stolu pomocí rozebíratelných spojů a zesílené desky „folding
systémem“
Konstrukce kazetového obložení, výplně vsazené do polodrážky
Konstrukce jednoduchého křesla s volným čalouněním
Konstrukce dělící příčky – plášťovaný rám
Konstrukce jednoduchého křesla s pevným čalouněním
Typologická skladba skříňového nábytku
Konstrukce dřevěných schodů
Konstrukce skříně s rámovými dveřmi, výplň vsazena do drážky
Konstrukce skříně se skládacími dveřmi
Konstrukce dělící příčky – výplňový rám
Možnosti zvětšování stolové desky
Typologická skladba sedacího nábytku – základní rozměry
Konstrukce skříně ze spárovek s použitím pevných rohových a středových spojů
Konstrukce dřevěné podlahy
Konstrukce skříně s rámovými dveřmi, výplň vsazena do polodrážky
Rozšiřující a prodlužující spoje
Konstrukce jídelního stolu z masivního materiálu
Konstrukce částečně proskleného hladkého dveřního křídla, výplň vsazena do
polodrážky
Konstrukce vestavěné skříně s posuvnými dveřmi
Konstrukce kazetového obložení, výplně vsazené do drážky
Konstrukce skříně s posuvnými dveřmi, uzamykání
Typologická skladba stolového nábytku – základní rozměry
Značení materiálů a spojovacích prvků dle normy pro kreslení nábytku
Konstrukce skříně s žaluziovým uzavíráním
Konstrukce a způsoby osazování zásuvek

Konstrukce částečně proskleného hladkého dveřního křídla s oboustranně
zalištovanou výplní
Způsoby uzamykání jedné a více zásuvek (centrální uzamykání)
Konstrukce vestavěné skříně s hladkými dveřmi
Způsoby osazování jednokřídlových a dvoukřídlových dveří
Dveřní křídlo prkénkové konstrukce částečně prosklené
Rámové rohové a středové spoje pevné, možnosti použití
Konstrukce vestavěné skříně s rámovými dveřmi s výplní vsazenou do polodrážky
Konstrukce skříně s možností přesného ustavení, příp. změny výšky
Konstrukce vestavěné skříně s rámovými dveřmi s oboustranně zalištovanou výplní

