Projekt „krok po kroku”

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

Zegar ścienny - prezent dla
rodziców
Zegar ścienny projektu Leszka Wenta zajął trzecie
miejsce w kwietniowej edycji konkursu dla
pasjonatów narzędzi marki Dremel – Mistrzowie
Majsterkowania.

Do samodzielnego wykonania projektu potrzebne będą: deska do krojenia, narzędzie
wielofunkcyjne Dremel 3000, wypalarka Dremel Versatip oraz mechanizm zegarka.

Krok 1
W okrągłej desce do krojenia wyfrezuj za pomocą
narzędzia wielofunkcyjnego Dremel 3000 otwór na
mechanizm zegara

Krok 2
Następnie naszkicuj na odwrotnej stronie tarcze, cyfry i
wzór które wypal przy pomocy wypalarki Dremel
Versatip

Krok 3
Wklej mechanizm pistoletem do klejenia Dremel Glue
Gun 930 i gotowe.
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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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