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INDYWIDUALNY
KURS STOLARSKI wiele konfiguracji
Cena

1 100,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu
Indywidualny Kurs Stolarski

Indywidualny kurs stolarski, to kurs którego program dostosujemy do Twoich umięjętności i
potrzeb, a także projektu który chciałbyś wykonać, a instruktor będzie do Twojej wyłącznej dyspozycji.
Ten uniwerslany kurs jest dedykowany zarówno dla osób początkujacych, którzy chcieli by od "zera" wejść w świat drewna i poznać jego
niuanse, wykonując projekt od surowej tarcicy nieobrzynanej (deski), aż po gotowy produkt.
To także kurs dla osób bardziej zaawnasowanych, którzy chcieli by poglębić swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności stolarskie.
Kurs indywidualny to również świetny pomysł dla Par, które chciały by zbudować wspólnie oryginalny mebel do swojego domu.
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Poziom początkujący
Podczas trwania kursu dowiesz się od czego zacząć tą piękną przygodę pracy z drewnem. W części teoretycznej skoncentrujemy się na
rozpoznawaniu popularnych gatunków drewna po przekroju stycznym, promieniowym czy poprzecznym, co pomoże Ci w zakupie właściwego
drewna w tartaku czy internecie. Przyjrzymy się budowie drewna, jego wilgotności i suszeniu, pod kątem makroskopii i mikroskopii oraz jego
wad, co ma duże znacznie podczas pracy z drewnem, na poszczególnych etapach. Przejdziesz cały proces technologiczny obróbki drewna,
pracując na pilarce stołowej, wyrówniarce i grubościówce, zaczynając od tarcicy nieobrzynanej, poprzez prawidłowe wykonanie klejonki, aż do
gotowego produktu.

Projekt
Proces projektowania to około 20% całego czasu pracy, który jest pracochłonny i wymagający analizy zastosowanych połączeń, pod kątem
stabilności i poprawności wykonania przedmiotu z drewna.
Na kursie możesz wspólnie z instruktorem zaprojektować Swój mebel. W zależności od Twoich predyspozycji, może to zająć kilka godzin, a
nawet jeden dzień, ale dzięki temu lepiej będzie Ci zrozumieć cały proces. Natomiast jeżeli nie chesz na to poświęcić czasu na kursie, możemy
wcześniej wykonać projekt Twojego mebla, w kwocie 500 zł.
Do wykonania projektu zastosujesz wyłącznie połączenia z drewna, bez wykrzystania wkrętów, przy użyciu nowoczesnych maszyn czy
elektronarzędzi, tj.: frezarka do połączeń na kołki Domino, Lamelownica Lemello Zeta P2 czy szablon Festool Domino VS600, Pantorouter, dzięki
którym możesz wykonać piękne połączenia na wczepy skośne, popularnie zwane "jaskółczym ogonem". Nie wykluczone, że do wykonania
projektu użyjesz również narzędzi ręcznych tj.: piły, strugi czy dłuta. Nauczysz się jak wykończyć powierzchnię drewnianą oraz dowiesz się
jakich granulacji papierów ściernych użyć oraz jak w naturalny sposób zabezpieczyć drewno, przy wykorzystaniu olejów i wosków.
To wyjątkowy kurs stolarski, gdzie przez te intensywne dni zdobędziesz sporą dawkę teorii i praktyki, który pomoże Ci poczuć klimat
stolarstwa i sprawdzić, czy droga pracy z drewnem okaże się Twoją drogą! A jeżeli zdecydujesz się na wybór tej drogi to doradzimy Ci w jakie
maszyny, elektronarzędzia i narzędzia do stolarstwa warto zainwestować na początek.
Sprawdź "KOMPTENCJE" naszego instruktora.
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Poziom średniozaawansowany
Jeśli praca z drewnem nie jest Ci obca i wykonałeś już kilka nieskomplikowanych projektów, a chciałbyś wykonać bardziej wymagający projekt,
przy użyciu połaczeń z drewna bez wkrętów lub chcesz nauczyć się albo podnieść umiejętności obsługi wybranych maszyn i elektronarzędzi
stolarskich, tj.:
- frezarka dolnowrzecionowa (frezowanie współbieżne i przeciwbieżne oraz cięcie)
- pilarka stołowa (obsługa, kalibracja i techniki cięcia)
- pilarka tasmowa (obsługa, kalibracja i techniki cięcia)
- wyrówniarka i grubosciówka (obsługa, kalibracja i techniki strugania)
- elektronarzędzia Festool - m.inn. szablon VS600 do wykonywania połączeń na "jaskółczy ogon"
- pantorouter
- frezarka górnowrzecionowa i inne,
- narzędzia ręczne,
- ostrzenie dłut i noży strugów,
to serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Możemy również dostosować program kursu do Twoich potrzeb i przeprowadzić go pod kątem pracy na maszynach i
elektronarzędziach, które posiadasz w Swoim warsztacie !

Wycena Kursu
Cena kursu jest każdorazowo ustalana indywidualnie w zależności od zakresu kursu i ilości dni!
Kursy indywidualne odbywają się jedynie na tygodniu!
Jeden dzień kursu - 1100 zł za osobę i 1500 zł za parę - w tą cenę wliczone są obiady i poczęstunek kawowy oraz materiały naukowe i
oleje, woski, papiery ścierne, itp. Drewno wyceniane jest oddzielnie, w zależności od ilości jego wykorzystania w konkretnym projekcie. Drewno
jakie posiadamy to drewno liściaste, tj.: dąb czy jesion.
Możesz dowolnie skonfigurować kurs pod własne możliwości, po wcześniejszym kontakcie i omówieniu zakresu kursu!
Przykładowa konfiguracja nr 1
Kurs 4 dniowy z przygotowanym przez Nas projektem:
- wykonanie przez Nas projektu - 500 zł,
- przykładowy koszt drewna na szafkę - 800 zł,
- 4 dni x 1100 zł - 4400 zł
Suma: 5700 zł
Przykładowa konfiguracja nr 2
Kurs 4 dniowy, z projektem wykonanym wspólnie z instruktorem podczas jego trwania:
- przykładowy koszt drewna na szafkę - 800 zł,
- 4 dni x 1000 zł - 4400 zł
Suma: 5200 zł
Uwaga: Jeżeli nie zdążysz wykonać projektu w ciagu 4 dni, możesz dokończyć go we własnym zakresie, lub umowić się z nami na kolejny
termin.
Wykonanie projektu jest uzależnione od Twoich umiejętności manualnych i zaangażowania. Jesteśmy w stanie elastycznie podejść do terminów i
zakresu kursu. Np. podczas pierwszego spotkania możemy pracować przez 3 dni, a następnego 2 dni, lub zarezerwować od razu termin 5
dniowy! Możesz też przyjechać np. na dwa dni i w tym czasie wykonamy projekt i klejonki pod mebel, a resztę dokończysz we własnym
warsztacie. Szczegóły ustalimy indywidualnie po wycenie materiału!
Przykładowa konfiguracja nr 3
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Kursu 1 dniowy, z zakresu obsługi frezarki dolnowrzecionowej, pilarki stołowej czy innych maszyn i elektronarzędzi (zakres to omówienie technik
frezowania czy cięcia i praca na maszynie, bez wykonania projektu)
Suma: 1100 zł ( w cenę wliczony obiad i drewno do ćwiczeń)
Przykładowa konfiguracja nr 4
Kurs 2 dniowy, gdzie 1 dzien to np. obsługa frezarki dolnowrzecionowej, a 2 dzień wykonanie ręcznie połączenia wczepowego skośnego
przelotowego (jaskółczego ogona), przy użyciu piłki ręcznej grzbietnicy i dłuta.
Suma: 2200 zł ( w cenę wliczony obiad i drewno do ćwiczeń)
Przykładowa konfiguracja nr 5
Kurs 2 dniowy, gdzie 1 dzien to np. obsługa pilarki stołowej i techniki pracy i połaczeń na tym urządzeniu, a 2 dzień obsługa tokarki i toczenie
nogi.
Suma: 2200 zł ( w cenę wliczony obiad i drewno do ćwiczeń)
I wiele innych konfiguracji, w zależności od Twoich potrzeb!
Dzięki współpracy z partnerami:

1. Stüermer Maszyny - https://www.stuermer-maszyny.pl
2. ITA TOOLS - https://ita.tools
3. Dłuta.pl - https://dluta.pl
4. Agencja AMK - https://www.agencja-amk.pl
nasi Kursanci, otrzymują bardzo atrakcyjne rabaty na maszyny, elektronarzędzia, narzędzia ręczne, ściski stolarskie, piły tarczowe, frezy i
wiele innych, renomowanych marek!

ZDJĘCIA Z KURSÓW INDYWIDUALNYCH i w PARACH
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NASZ WARSZTAT STOLARSKI (wyposażony w profesjonalne - atestowane maszyny i elektronarzędzia, takich firm jak: SCM - Sturmer
Maszyny, Record Power, Festool, Lamello, DeWalt czy Ottimo)
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Gdzie znajduje się nasz warsztat?
Spędź miło i twórczo weekend w Naszej pracowni i odkryj na nowo drewno i swoje ukryte talenty.
Zrelaksuj się na polskiej wsi, w pięknej malowniczej miejscowości Kępa Niemojewska, gmina Grabów Nad Pilicą (50 km na południe od
Warszawy), gdzie natura jest na wyciągniecie ręki. Piękne lasy i dzika rzeka Pilica nie pozwolą Ci zapomnieć tych chwil na długo.
Kurs stolarski - woj. mazowieckie - Warszawa

I pyszne obiady w sielkiej atmosferze :)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)
Asia i Przemek
email: kontakt@kepamarzen.pl
tel. 500-188-456
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