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Link do produktu: https://sklep.kepamarzen.pl/kurs-toczenia-form-zamknietych-z-drewna-p-81.html

Kurs toczenia
FORM
ZAMKNIĘTYCH z
drewna
Cena

790,00 zł

Opis produktu
Kurs toczenia Form Zamkniętych z Drewna

Kurs toczenia form zamkniętych z drewna (pudełka, szkatuły, urny), w szkole toczenia Kępa Marzeń, to jednodniowy kurs dla osób, które
postawili już pierwsze kroki podczas pracy na tokarce.
W szkole toczenia przygotowaliśmy dla Ciebie indywidualne stanowisko do pracy wyposażone w tokarkę, noże, ostrzarkę oraz
niezbędne materiały (drewno, oleje, bejce, woski i inne potrzebne do wykonania projektu). Podczas kursu wytoczysz pudełko lub
szkatułkę, którą zabierzesz do domu. W cenę wliczone są obiady i rodzinna atmosfera :) Dla naszych stałych kursnatów rabat 10%.
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Czego się nauczysz?
Podczas trwania kursu omówimy cały proces i tajniki powstawania form zamkniętych na tokarce oraz przejdziesz wszystkie czynności niezbędne
do ich wykonania. Poznasz rodzaje i budowę noży do toczenia form zamkniętych, ze względu na budowę klingi, profil i kąt ostrza oraz
zastosowanie. Dowiesz się jakie wiertła (sękowniki-puszkowe, piórowe, świdry) użyć do drążenia otworów.
Pokażemy Ci jakich uchwytów tokarskich i w jakiej kolejności należy użyć, aby wykonać wieko i podstawę, tak żeby wszystko do siebnie
idealnie pasowało podczas finalnego złożenia.
Nauczysz sie technik ostrzenia noży tokarskich, na ostrzarce taśmowej angielskiego tokarza Roberta Sorbiego. Po kursie dostaniesz
dedykowane ustawienia pod ostrzarki wolnoobrotowe i szlifierkę taśmową Roberta Sorbiego, do której nasz instruktor stworzył jedyną tego typu
instrukcję w Europie, dzięki której ostrzenie noży tokarskich stanie się dla Ciebie proste i szybkie!
Nauczysz się zaawansowanych technik toczenia form zamkniętych z drewna oraz nauczysz się jak wykończyć i zabezpieczyć powierzchnię
wytoczonego przedmiotu.
Sprawdź "KOMPTENCJE" naszego instruktora.
Warunkiem odbycia się kursu, jest zgłoszenie się conajmniej dwóch uczestników!
Cena 690 zł dotyczy wykonania projektu o wymiarach 250 mm x 100 mm x 100 mm
Jeżeli chciałbyś wykonać szkatułę lub urnę, do której podstawy wykorzystana będzie surowa misa (bowl blank) o średnicy powyżej 200 mm,
wówczas obowiązuje dopłata 100 zł.
Jeżeli jesteś początkujacycm tokarzem lub jeszcze nigdy nie toczyłeś, to najpierw zapraszamy Cię serdecznie na nasz kurs toczenia dla
początkujących:
KURS TOCZENIA DLA POCZĄTKUJACYCH
Jest to dwudniowy intensywny kurs, gdzie zdąbędziesz sporą dawkę wiedzy i po jego odbyciu będziesz w stanie samodzielnie toczyć. Wówczas o
wiele więcej skorzystasz z przedmiotowego kursu toczenia form zamkniętych.
Przed zakupem zapoznaj się ze szczegółowym PROGRAMEM oraz REGULAMINEM i WARUNKAMI KURSU
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 toczenia w drewnie 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 Agencją AMK (www.agencja-amk.pl/), nasi kursanci dostają zniżkę 5%, na wszystkie produkty angielskiej firmy Record
Power (tokarki, uchwyty, noże i podzespoły) oraz na podzespoły firmy Drechselmeister. Na naszych kursach poznasz możliwości dłut i
uchwytów w/w firm oraz tokarek Stratos XL, Coronet Regent, Coronet Herald i DML 320.
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NASZA SZKOŁA TOCZENIA W DREWNIE ( 4 stanowiska - każde wyposażone w tokarkę, szlifierkę wolnoobrotową, dłuta do toczenia i
akcesoria oraz atestowaną przyłbicę ochronną na twarz )
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Gdzie znajduje się nasza szkoła?
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 toczenia form zamkniętych - woj. mazowieckie - Warszawa

ZDJĘCIA Z KURSU TOCZENIA FORM ZAMKNIĘTYCH
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W zakładce "KLIPY FILMOWE" znajdującej się powyżej, zapraszamy Cię do obejrzenia filmów o toczeniu w drewnie :)

I pyszne obiady w sielkiej atmosferze :)

Serdecznie zapraszamy :)
Kępa Marzeń
email: kontakt@kepamarzen.pl
tel. 500-188-456

Produkt posiada dodatkowe opcje:
DATA KURSU (TZ): 23 / 03 / 2022 , 21 / 04 / 2022 , 19 / 05 / 2022

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

