Projekt „krok po kroku”

MISTRZOWIE MAJSTERKOWANIA –
KONKURS DLA PASJONATÓW NARZĘDZI DREMEL –
LETNIA EDYCJA ROZSTRZYGNIĘTA
Projekt – Stolik kawowy
Projekt przedstawia stolik kawowy, którego wierzchnia, szklana część
została własnoręcznie ozdobiona przy pomocy narzędzi Dremel. Ozdobiony
stolik wykonany przez Wojciecha Barcikowskiego zajął pierwsze miejsce w
letniej edycji konkursu dla pasjonatów narzędzi marki Dremel – Mistrzowie
Majsterkowania.

Do wykonania potrzebne są:
- DREMEL 3000 lub podobne z rodziny
(DREMEL 225 dla wygody)
- Frezy diamentowe
- Gumki polerskie
- Mebel stolik z wpuszczaną/nakładaną szybą
(lub front szafki ze szkłem)
- Szkło/szyba (w tym projekcie szyba około 30 x
30 cm)
- Taśma samoprzylepna (zwykła, pakowa lub
malarska)
- Nożyczki / nuż do papieru
- Jakaś grafika (szkic lub czarno-białe zdjęcie,
najlepiej własnego wykonania)
- Kontrast (ciemnej barwy tkanina, papier, folia
lub farba)

Krok 1
- wydrukować wybrany i odpowiednio wyskalowany
wzór. W tym projekcie, odręczny szkic 30 x 30 cm (w
przepadku gdy, lewa i prawa strona wzoru ma
znaczenie, wydruk/szkic wykonać w odbiciu
lustrzanym)
- wydruk (większy niż A4), odpowiednio dociąć i skleić
taśmą w całość
- za pomocą taśmy przykleić wzór (od spodu tafli) oraz
zabezpieczyć krawędź szkła.
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Krok 2
- za pomocą frezów diamentowych zaznaczyć granicę
wzoru, jak i najważniejsze szczegóły

Krok 3
- za pomocą frezów należy zmatowić obszar wzoru
(WAŻNE: każdy „czarny” element wzoru, musi
pozostać przezroczysty, a biały zmatowany)

Krok 4
- po zmatowaniu, przy pomocy gumek polerskich,
wyciągnąć cienie

Krok 5
- oczyścić i odtłuścić szkło
- do mebla dodać „kontrast”, po czym umieścić
wygrawerowaną szybę gładką płaszczyzną ku górze
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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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