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Kurs stolarstwa POŁĄCZENIA
STOLARSKIE
Cena

1 490,00 zł

Opis produktu
Kurs stolarstwa - Połączenia stolarskie

Jeżeli chcesz poznać tajniki technik wykonywania różnorodnych połączeń stolarskich, czyli poczuć
prawdziwy smak stolarstwa (sól stolarstwa), które pozwolą Ci na wykonywanie wymarzonych projektów z drewna, to ten kamerlany kurs
(maksymalnie 2 osoby) jest właśnie dla Ciebie. W warsztacie przygotowaliśmy dla Ciebie stanowisko do pracy, wyposażone w niezbędne
maszyny, elektronarzędzia, narzędzia i materiały (drewno). Ten kurs dedykujemy absolwentom naszego kursu stolarskiego dla początkujących
oraz tym, którzy już nabyli podstawową wiedzę o drewnie i bazowaniu tarcicy. W cenę wliczone są obiady i rodzinna atmosfera :)
Dla naszych dotychczasowych kursantów, oferujemy zniżkę 100 zł !
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Czego się nauczysz?
Podczas trwania kursu, w krótkiej części teoretycznej (około godziny), poznasz typy i nauczysz się właściwego nazewnictwa połączeń stolarskich.
Pozostały czas spędzisz na ćwiczeniach, gdzie zapoznasz sie z wieloma technikami wykonywania różnorodnych połączeń stolarskich i nauczysz
się jak je prawidłowo wykonać. Samodzielnie stworzysz popularne połaczenie zwane na "jaskółczy ogon", czyli na wczepy skośne, inaczej
określane klinowe kryte oraz półkryte, przy użyciu narzędzi ręcznych (dłuta i piły grzbietnicy) i przy pomocy szablonu VS 600 GE i frezarki
górnowrzecionowej firmy Festool. Dzięki temu będziesz mógł porównać tradycyjne techniki wykonywania tego połączenia z nowymi
technologiami. Ponadto przećwiczysz podstawowe i bardzo mocne połączenie czopowe pojedyńcze, m.in. stosowane przy łączneniu nóg z
oskrzynią czy w konstrukcjach ramowych, różnymi technikami i metodami, przy użyciu pantorutera, wiertarki poziomej, frezarki
dolnowrzecionowej i pilarki formatowej, czy pilarki taśmowej i wiertarki kolumnowej. Po kursie samą przyjemnością będzie wykonywanie
chociażby połączenia zakładkowego czy wczepowego prostego, na podstawowej maszynie jaką jest pilarka stołowa. Ponadto szczegółowo
omówimy i przećwiczysz wykonywanie połączeń na "obce pióro", stosując frezarkę Domino XL, przeznaczoną do połączeń kołkowych płaskich
oraz lamelownicę Lemello Zeta P2. Przedstawimy Ci niuanse związane z połaczeniami uciosowymi (kątowymi) i w zalezności od Twojego
zaangażowania i tempa pracy, postaramy się go przećwiczyć na frezarce czy pilarce. Połączenia będziesz wykonywał na róznych gatunkach
drewna, dzięki czemu sprawdzisz ich gęstość i twardość, co po kursie pomoże Ci w doborze odpowiedniego materiału do własnego projektu.
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 przećwiczysz wykonywanie wielu połączeń
stolarskich i dowiesz się gdzie i kiedy je stosować !
Sprawdź "KOMPTENCJE" naszego instruktora.
Warunkiem odbycia się kursu, jest zgłoszenie się conajmniej dwóch uczestników!
Przed zakupem zapoznaj się ze szczegółowym PROGRAMEM oraz REGULAMINEM i WARUNKAMI KURSU
Kurs połączeń stolarskich odbywa się na tygodniu, a jego termin ustalimy z Tobą indywidualnie, po skontaktowaniu się z nami poprzez
e-mail: kontakt@kepamarzen.pl, lub telefonicznie 500-188-456 !
Dzięki współpracy z partnerami:

1. Stüermer Maszyny - https://www.stuermer-maszyny.pl/
2. Agencja AMK - https://www.agencja-amk.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.
Kurs stolarski - woj. mazowieckie - Warszawa

ZDJĘCIA Z KURSÓW
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I pyszne obiady w sielkiej atmosferze :)
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)
Asia i Przemek
email: kontakt@kepamarzen.pl
tel. 500-188-456

Produkt posiada dodatkowe opcje:
DATA KURSU (STO): 6-7 / 09 / 2022
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