Projekt „krok po kroku”

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

Lampion z butelki
Lampion z butelki projektu Hanny Borowskiej zajął
drugie miejsce w kwietniowej edycji konkursu dla
pasjonatów narzędzi marki Dremel – Mistrzowie
Majsterkowania.
Do samodzielnego wykonania projektu potrzebne będą:
butelka, dremel 3000, wiertła diamentowe, pisak, sznurek,
nożyczki, okulary ochronne plus rękawiczki (koniecznie)

Krok 1
W pierwszej kolejności w butelce zrób mały otwór i
rozwierć go jeszcze bardziej.

Krok 2
Następnie pisakiem namaluj wzór jaki chciałbyś
uzyskać i przy pomocy diamentowych wierteł skrusz
szkło.
Krok 3
Gdy otwór bedzie już takiej wielkości jaką sobie
założysz, spiczastym wiertłem zrób wzorki na
powierzchni butelki.
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Krok 4
Gdy wszystko jest już gotowe na szyjce butelki
opleć sznurek, a do lampionu wstaw podgrzewacz.

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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