Robert Bosch GmbH

Кучешка паница
Дизайн за най-добрия
приятел на човека

Кучешка паница
със стил

Мина времето, когато, за
да яде Бело трябваше
да се навежда - със
столчето за хранене
правите нещо добро за
Вашето куче!
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Увод

Кой пусна кучетата? При това място за хранене със стил не се налага
да подканяте дълго Вашия приятел със студената муцуна. Защото с
малко занаятчийски умения можете без проблеми сами да вградите в
столчето паница за хранене. Създайте място с изискан дизайн за хранене
за стопаните на кучета и направете нещо добро за Вашият четириног
приятел: Мина времето, когато, за да яде Бело трябваше да се навежда.
Необходими електроинструменти:
> Акумулаторен мултитрион
Помощни средства:
> Молив
> Ножици
> Четка
Подробен списък на материалите:
Бр.

Обозначение
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Столове (височина
на седалката
съответстваща на
височината на кучето)
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Кучешки паници със
стърчащ ръб
Шаблон на кокал, който
да си разпечатате

Дължина Широчина Дебелина Материал

Вижте
изтеглянето
за
проекта

Robert Bosch GmbH

Самозалепващо се
фолио
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Изрязване на отворите
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Изрязване на украсата
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Поставяне на украсата
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Персонализиране на паницата за хранене

Най напред измерете диаметъра на паницата за хранене под ръба
и след това очертайте кръг със съответната големина в средата на
повърхността на седалката на столчето. След това с трион изрежете
кръга по дължината на линията. Чист отвор се постига с акумулаторния
мултитрион PST 10,8 LI. Повторете етапите с другото столче.
За да можете по-късно да украсите облегалката за гърба с идеален
кучешки кокал, разпечатайте шаблона и го изрежете. Пренесете с молив
контура на кокала върху самозалепващо се фолио и го изрежете по
формата.
Поставете самозалепващото се фолио на облегалката за гърба на
столчето в желаното положение.
След това с четка и боя за черна дъска боядисайте залепената форма
на кокал. Важно: За да не се получат оръфани ръбове, оставете
боята да изсъхне добре! След това отлепете фолиото и надпишете по
желание черната повърхност, например с „Яж“ и „Пий“. Накрая поставете
кучешката паница в изрязания отвор, напълнете я с любимите хапки - и
яденето се превръща в удоволствие.

Bosch не поема гаранция за пълнотата и верността на поместените ръководства. Bosch обръща
внимание на това, че използването на такива ръководства става на собствен риск. Моля вземете
всички предпазни мерки за Вашата безопасност.

