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Wrzesień 2016 r.

Projekt – Drewniana ozdoba na ścianę z logiem.
Projekt przedstawiający drewnianą lampę w kształcie loga wykonany został
przez Krystiana Basiagę i zajął trzecie miejsce we wrześniowej edycji konkursu
dla pasjonatów narzędzi marki Dremel – Mistrzowie Majsterkowania.

Do wykonania potrzebne są:
1. Kawałek drewna (w tym
projekcie został użyty
wysuszony plaster z
modrzewia)
2. Wydrukowane logo (w
tym projekcie logo
Mtbacademy.pl)
3. Napęd Dremel + kilka
frezów
4. Taśma 2 stronna
5. Marker permanentny (do
wykończenia, ale można
użyć jakiejś farby itp.)

Krok 1

Na wcześniej przygotowanym
kawałku drewna (nie
zapominamy, że musi być w
miarę suchy) naklejamy na
taśmie dwustronnej logo które
chcemy wykonać.
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Krok 2
Następnie bierzemy narzędzie
Dremel z końcówką do
frezowania oraz nasadkę do
ustawiania głębokości
wykonywanego frezu i
zaczynamy pracę przy
frezowaniu. W miejscach
bardziej niedostępnych możemy
użyć najmniejszego frezu,
stożkowego. Po wykonaniu
pierwszego etapu wygładzone
miejsca można poprawić
końcówką z papierem ściernym.

Krok 3
Kolejny etap to pozbycie się
nadmiaru materiału (drewna)
spoza logo. Przy tej czynności
należy pamiętać o założeniu
maski na pył i okularach.
Nadmiar drewna usuwamy
szlifierką kątową (z możliwością
ustawiania prędkości) z
założoną tarczą do szlifowania
drewna o granulacie 60.
Wykańczanie papierem 120.
Następnie poprawiamy jeszcze
Dremelem wszystkie miejsca
tego wymagające.

Krok 4
Na samym końcu malujemy
permanentnym markerem logo.

Kontakt dla dziennikarzy:
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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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