Projekt „krok po kroku”

MISTRZOWIE MAJSTERKOWANIA –
KONKURS DLA PASJONATÓW NARZĘDZI DREMEL –
LETNIA EDYCJA ROZSTRZYGNIĘTA
Projekt – Drewniane pudełko na drobiazgi
Projekt przedstawiający drewniane pudełko wykonane przez Karoline Cecot
zajął trzecie miejsce w letniej edycji konkursu dla pasjonatów narzędzi
marki Dremel – Mistrzowie Majsterkowania.

Do wykonania potrzebne są:
* Dremel 3000,
* Dremel wałek giętki,
* Dremel końcówka szybkotnąca,
* Dremel kamienie szlifierskie,
* Drewniane pudełko pomalowane
lakierobejcą,
* Projekt do wygrawerowania,
* Kalka,
*Okulary ochronne,
* Dobre chęci :)

Krok 1
Na wcześniej pomalowane pudełko
nanosimy (obrysowujemy) przez kalkę
projekt. Może to być dowolny wzór/napis.
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Krok 2
Do każdego kształtu wybieramy odpowiednią
grubość kamienia szlifierskiego. I tak do
większych elementów możemy użyć
końcówki szybkotnącej, ale już do małych
elementów, małych kamieni -szlifierskich.
Delikatnie, precyzyjnymi ruchami
grawerujemy najpierw kontury, później
wypełnienie. Wspaniałym dodatkiem do
grawerowania jest wałek giętki. który ułatwia
manewrowanie podczas grawerowania.

Krok 3
I tak w tych raptem 2 krokach opisałam około
godzinną prace z drewnem. Niezwykle
relaksującą i dającą piękne efekty:) Dla
lepszego efektu drewno możemy natłuścić i
gotowe:)

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,
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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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