Projekt „krok po kroku”

KONKURS SZACHOWY DLA PASJONATÓW NARZĘDZI
DREMEL
Projekt – Drewniane Szachy
Projekt przedstawiający drewniane szachy został wykonany przez
Damiana Poniewozika i zajął pierwsze miejsce w naszym konkursie.

Do wykonania potrzebne
są:
Materiały:










sklejka 38x38x1 cm
listewki 39x39x1 cm
listewki 41x1x1 cm
pleksi 38x38 cm
gałęzie ok 4 cm
średnicy
listwa 3x3 cm
bejca do drewna
lakier bezbarwny
krążki filcowe do mebli

Narzędzia:
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Krok 1
Na sklejce rysujemy przyszłe pola
szachownicy (w moim przypadku to
4,5x4,5 cm). Następnie tniemy nasze
gałęzie na plasterki o grubości 1 cm
(użyłem drewna orzechowego).
W listewkach wycinamy rowki za
pomocą przystawka do cięcia po linii i
kole, na głębokość 5 mm (są one nam
potrzebne aby wsunąć później w nie
podstawę planszy).

Krok 2
W celu ozdobienia ukształtować i
pomalować je bejcą jak na zdjęciach
(nie jest to konieczne). Za pomocą
palnika VersaTip wypalamy nasze
pola. Następnie składamy planszę z
bocznymi listewkami.
Dopasowujemy wszystko do siebie.
Dzięki pistoletowi GlueGun sklejamy
wszystko w całość. Malujemy 32
plasterki gałęzi bejcą. Po
wyschnięciu naprzemiennie
przyklejamy je na pola. Teraz
przyklejamy listewki tak by
wystawały 5 mm powyżej całości.
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Krok 3
Na pleksi, przy użyciu Engravera,
grawerujemy takie same pola jak
poprzednio na sklejce. Lakierem
bezbarwnym pokrywamy całość i
wklejamy pleksi. Plansza gotowa ;)

Krok 4
Z listwy tniemy różnej długości kawałki,
a następnie modelujemy pionki. Połowę
pionków opalamy palnikiem VersaTip
gotowe pionki zabezpieczamy lakierem
bezbarwnym. Po wyschnięciu od spodu
pionków naklejamy filcowe krążki (by
nie rysowały nam pleksi).
Gotowe! Udanej gry ;)

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
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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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