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Grudzień 2016r.

Projekt – Metalowe Szachy
Projekt przedstawiający metalowe szachy został wykonany przez
Michała Kotynę i zajął drugie miejsce w naszym konkursie.

Do wykonania potrzebne są:
Materiały:





Śruby
Nakrętki
Nity
Stalowe elementy

Narzędzia:




Dremel Engraver
Dremel 4000
Dremel wałek giętki

Krok 1
Wycinamy z kawałka stali
interesujący nas rozmiar do
stworzenia szachowej planszy.
Następnie wykańczamy jej ostre
boki.

Robert Bosch Sp. z o.o.
02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 105

E-mail: magdalena.kolomanska@pl.bosch.com
Tel. +48 22 715 48 04
Fax +48 22 715 48 80

Dział Komunikacji
www.bosch-prasa.pl

Krok 3
Nity oraz boki pełnią funkcję
ozdobną i dodają charakteru całej
pracy. Ostatecznie pomalowane
oraz zabezpieczone lakierem
bezbarwnym.

Krok 4
Pionki wykonane ze śrub i
nakrętek, mają nawiercone od
spodu otwory z magnesami, aby
trzymały się dobrze szachownicy,
śruby przycinane tarczkami. Litery
i cyfry wygrawerowane ręcznie
oraz przetarte białym markerem
olejowym, aby pozostał w
miejscach graweru.

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
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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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