Dane aktualne na dzień: 09-01-2023 22:57

Link do produktu: https://sklep.kepamarzen.pl/kurs-stolarski-dla-poczatkujacych-voucher-p-64.html

Kurs stolarski dla
początkujących |
VOUCHER
Cena

1 590,00 zł

Opis produktu
Rozpocznij przygodę ze stolarstwem

Jeżeli chcesz rozpocząć przygodę z drewnem i poznać podstawy stolarstwa, lub podarować
wyjątkowy prezent swojej najbliższej osobie, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Kurs stolarski dla początkujących w warsztacie stolarskim Kępa
Marzeń, to świetny pomysł na twórczy i mile spędzony weekend. W warsztacie przygotowaliśmy dla Ciebie stanowisko do pracy, wyposażone w
niezbędne maszyny, elektronarzędzia, narzędzia i materiały (drewno, oleje, woski i inne potrzebne do wykonania projektu). Podczas kursu
wykonasz swój projekt z drewna (do wyboru: mini stolik, taboret, półka na wino i kieliszki, podpórka pod laptopa lub książkę, podłokietniki na
fotel lub kanapę lub półke oktagon), który zabierzesz do domu. W cenę wliczone są obiady i rodzinna atmosfera :)
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Czego się nauczysz?
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. Do wykonania projektu zastosujesz połączenia przy użyciu nowoczesnych elektronarzędzi, tj.: frezarka do połączeń na kołki
Domino, Lamelownica Lemello Zeta P2 czy szablon Festool Domino VS600. 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. Doradzimy
Ci w jakie maszyny, elektronarzędzia i narzędzia do stolarstwa warto zainwestować na początek. Niewielka ilość
kursantów (maksymalnie dwie osoby!) powoduje, że instruktor jest w stanie poświęcić większość swojego czasu pracy z Tobą i odpowiedzieć
na Twoje pytania! To jedyny taki kurs w Polsce, gdzie przez 2 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!
Sprawdź "KOMPTENCJE" naszego instruktora.
Przed zakupem zapoznaj się ze szczegółowym PROGRAMEM oraz REGULAMINEM i WARUNKAMI KURSU. Voucher roczny ważny jest 12
miesięcy od daty zakupu oraz nie podlega zwrotowi.
Wybierz datę kursu! Kalendarz terminów znajdziesz powyżej ceny kursu. Po wyborze daty sprawdź dostępność (stan magazynowy nad datą
kursu). Jeżeli pojawi się informacja że kurs jest "Chwilowo niedostępny", oznacza to że termin jest już zarezerwowany! Wybierz wtedy inny
termin :) Istnieje możliwość rezerwacji kursu stolarskiego również na tygodniu! Jeżeli chcesz spędzić więcej dni w naszej pracowni, niż tylko w
weekend (ferie, wakacje), napisz do nas na adres e mail: kontakt@kepamarzen.pl, a termin i cenę ustalimy indywidualnie.
Dzięki współpracy z partnerami:
1. Stüermer Maszyny - https://www.stuermer-maszyny.pl/
2. ITA TOOLS - https://ita.tools/
3. Dłuta.pl - https://dluta.pl/
nasi Kursanci otrzymują bardzo atrakcyjne rabaty na maszyny, elektronarzędzia, narzędzia ręczne, ściski stolarskie, piły tarczowe, frezy i
wiele innych, renomowanych marek!

NASZ WARSZTAT STOLARSKI (wyposażony w profesjonalne - atestowane maszyny i elektronarzędzia, takich firm jak: SCM - Sturmer,
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.

ZDJĘCIA Z KURSÓW

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

I pyszne obiady w sielkiej atmosferze :)

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

Produkt posiada dodatkowe opcje:
DATA KURSU (STO): Ważny cały rok , 25-26 / 02 / 2023 , 4 - 5 / 03 / 2023 , 11 - 12 / 03 / 2023

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

