Projekt „krok po kroku”

MISTRZOWIE MAJSTERKOWANIA –
KONKURS DLA PASJONATÓW NARZĘDZI DREMEL –
EDYCJA CZERWCOWA ROZSTRZYGNIĘTA
Drewniane szachy
Szachy wykonane zostały z drewna przez Michała Siwego i zajęły pierwsze
miejsce w czerwcowej edycji konkursu dla pasjonatów narzędzi marki
Dremel – Mistrzowie Majsterkowania.

Do wykonania szach potrzebne są:
plaster drewna około 21 cm średnicy,
listewka modelarska (12x12 mm),
magnesy neodymowe
3x1,multiszlifierka DREMEL 3000,
VersaTip, pistolet do klejenia DREMEL
Glue Gun 930.

Krok 1
Szachownica - czyścimy plaster drewna papierem
ściernym do uzyskania gładkiej powierzchni. Na
drewnie odmierzamy kwadrat o bokach 12x12 cm i
dzielimy go na 64 małe kwadraciki wielkości 1,5x1,5
cm. Przy użyciu palnika VersaTip „kolorujemy” 32
pola. Pod każdym polem (od dołu) wiercimy otwór
wielkości 3,2 mm, umieszczamy w nim magnes
neodymowy i wypełniamy otwór gorącym klejem.
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Krok 2
Pionki - ucinamy 16 kawałków listwy modelarskiej
długości 14 mm, szlifujemy brzegi i wiercimy od spodu
otwory wielkości 3,2 mm.

Krok 3
Figury - ucinamy 12 kawałków listwy modelarskiej
długości 21 mm oraz 4 kawałki długości 39 mm (król i
hetman), przy pomocy taśmy szlifierskiej i trzpienia do
szlifowania 6,4 mm modelujemy gońca, skoczka,
hetmana i króla. Do stworzenia wież używamy tarczy
tnącej 32 mm. W każdej z powyższych figur wiercimy
otwór wielkości 3,2 mm.
.

Krok 4
Kolorowanie szachów - 8 pionków, 2 wieże, 2
gońców, 2 skoczków, hetmana i króla opalamy
palnikiem Versatip do osiągnięcia pożądanego efektu,
a następnie delikatnie czyścimy papierem ściernym.
Do każdego wcześniej wywierconego otworu
nanosimy krople gorącego kleju a następnie
umieszczamy w nim magnes.

Krok 5
Zakończenie - szachownice, pionki i figury smarujemy
woskiem i polerujemy.

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
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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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