Projekt „krok po kroku”

MISTRZOWIE MAJSTERKOWANIA –
KONKURS DLA PASJONATÓW NARZĘDZI DREMEL –
EDYCJA KWIETNIOWA ROZSTRZYGNIĘTA

Eko-domek dla owadów
Domek dla owadów projektu Joanny Kotrych zajął pierwsze miejsce
w kwietniowej edycji konkursu dla pasjonatów narzędzi marki Dremel –
Mistrzowie Majsterkowania.

Jak mówi sama autorka pomysł na projekt
pojawił się wraz z nadejściem wiosny. Przyszła
wiosna i.... zagrała w mej duszy. W ogródku
przyroda
się
budzi,
wszędzie
słychać
brzęczenie pszczółek, po ziemi biegają różne
robaczki. Postanowiłam zatem zbudować
domek dla owadów...

Do samodzielnego wykonania projektu potrzebne będą: deseczki drewniane lub ze
sklejki, cienka blacha, siatka druciana, papier ścierny, drewnochron, ozdoby
drewniane, nożyce do blachy, szczypce, wypalarka do drewna, wyrzynarka,
wiertarka, Dremel Versa Tip, Dremel Engraver, Dremel Glue Gun 930, a także do
wypełnienia budki: różnego rodzaju szyszki, kora, trociny, rurki bambusowe itp.
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Krok 1
Z deseczek wykonaj skrzynkę dowolnej wielkości.
Na płytce czołowej wytnij różne otwory, z siatki
wytnij dopasowane do okienek kwadraty i
zabezpiecz je przed rozplataniem, po czym
przymocuj do okienek po wewnętrznej stronie.

Krok 2
Pomaluj całość drewnochronem.

Krok 3
Po wyschnięciu obłóż daszek blachą nierdzewną.
Skrzynkę wypełnij, zamknij i udekoruj.

Krok 4
Na czoło domku przymocuj tabliczkę z napisem "Dla
pracowitych pszczółek i słodkich żuczków". Możesz
przyozdobić pięknym szablonem Dremel Engraver.
Domek umieść w ogrodzie. Będzie piękną ozdobą i
z pewnością zamieszkają w nim różne pożyteczne
owady.
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Kontakt dla dziennikarzy:
Robert Bosch Sp. z o.o.
Magdalena Kołomańska
Tel.: (+48) 22 715 48 04
magdalena.kolomanska@pl.bosch.com
Internetowe forum prasowe: www.bosch-prasa.pl

O marce Dremel
Dremel to jeden z wiodących dostawców precyzyjnych elektronarzędzi przeznaczonych do różnych
prac związanych z majsterkowaniem lub hobby. W naszym asortymencie produktów znajdą
Państwo narzędzia kompaktowe (np. mini piła, pistolety do kleju), narzędzia warsztatowe (np.
Fortiflex) i wiodące wielofunkcyjne narzędzia obrotowe. Do każdego systemu oferujemy akcesoria,
które zwiększają wszechstronność zastosowań narzędzi. Marka Dremel stawia sobie za cel
łączenie w narzędziach innowacyjnych rozwiązań i funkcjonalności z nowoczesnym designem.
Firmę Dremel założył w 1932 roku Albert J. Dremel w Wisconsin, w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie marka Dremel należy w całości do Bosch Group, wiodącego producenta elektronarzędzi,
narzędzi pomiarowych i osprzętu do elektronarzędzi. Produkty są dostępne w ponad 90 krajach w
sklepach narzędziowych, marketach budowlanych, sklepach dla majsterkowiczów, online i w
hurtowniach elektronarzędzi. Siedziba marki Dremel w Europie mieści się w Bredzie, w Holandii.

Więcej informacji o marce Dremel można znaleźć na:
-

stronie www.dremeleurope.com

-

platformie www.pomyslodajnia.pl

-

profilu FB Dremel: www.facebook.com/DremelPolska
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