Projekt „krok po kroku”

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

Wrzesień 2016 r.

Projekt steampunkowej rzeźby – „mechaniczne serce”
Projekt przedstawiający rzeźbę mechanicznego serca wykonany przez
Tadeusza Tyla zajął pierwsze miejsce we wrześniowej edycji konkursu dla
pasjonatów narzędzi marki Dremel – Mistrzowie Majsterkowania.

Do wykonania potrzebne są:
Materiały:
1. Kawałek drewna z kasztana
2. Kawałek łańcucha
3. Trybiki z zegarków
4. Bejca, farba miedziana, kleje, olej
duński
5. Wstawka z drutu miedzianego
6. Papier ścierny
7. Podstawa ze szlifowanego kamienia
Narzędzia:
1. Dremel 4000
2. Końcówki do grawerowania Dremel
3. Końcówki do szlifowania Dremel
4. Wyrzynarka
5. Pędzelek
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Krok 1
Wydrukowany szablon w
kształcie serca naklejamy na
przygotowany kawałek drewna,
w tym projekcie jest to
kasztanowiec. Następnie
wycinamy wyrzynarką
odrysowane serce i precyzyjnie
szlifujemy je przy pomocy
Dremela 4000. Używając
odpowiednich końcówek
nadajemy ostateczny kształt
serca.

Krok 2
Kolejny krok polega na
wykonaniu spękań w sercu i
wyżłobieniu otworu tak, aby
pasowały do niego trybiki.
Trybiki należy częściowo
schować, wsuwając pod
drewno, aby wszystko
wyglądało jakby mechanizm
znajdował się w głębi serca.
Najlepsze do takiej pracy będą
końcówki do grawerowania
różnych rozmiarów.

Krok 3
Przed zamontowaniem
trybików, serce powinno się
pomalować bejcą. Po
wyschnięciu należy wykonać
przecierkę papierem ściernym
co daje lepszy efekt. Na koniec
można zaolejować duńskim
olejem.
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Krok 4
Zdjęcie obok pokazuje wielkość
serca. Po wyschnięciu wklejamy
trybiki oraz dodajemy parę
elementów wzbogacających
steampunkowy wygląd.

Krok 5
Podstawa do serca wykonana
jest z łańcucha, który wcześniej
został pomalowany na czarno.
Dodatkowo można pomalować
je suchym pędzlem miedzianą
farbą, nadając efekt wytartych
elementów.
.
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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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