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Jadalnia dla Twojego psa
Nowy wynalazek dla
najlepszego przyjaciela
człowieka

Jadalnia dla
Twojego psa

Czasy, gdy Twój pupil
musiał się schylać
do miski należą do
przeszłości - ta jadalnia
to prawdziwa frajda dla
Twojego psa!
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Wstęp

Jadalnia dla Twojego kochanego czworonoga? Na pewno mu się spodoba.
Zobacz jak łatwo samodzielnie wykonasz ten niecodzienny projekt. Zadbasz
tym samym o porządek w kącie swojego pupila i wzbogacisz wnętrze o
ciekawy element wystroju: Minęły czasy, gdy Twój pupil musiał się schylać do
miski!
Potrzebne elektronarzędzia:
> akumulatorowa piła uniwersalna
Akcesoria pomocnicze:
> ołówek
> nóż introligatorski
> pędzel
Szczegółowa lista materiałów:
Szt.

Oznaczenie

2

krzesła (których
wysokość oczywiście
powinna być
odpowiednio dobrana
pod kątem wzrostu
Twojego pupila)
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metalowe miski
(z odstającymi
krawędziami)

Długość

Szerokość Grubość

Materiał

Robert Bosch GmbH

szablon psiej kostki

zob. plik
dołączony
do
projektu

folia samoprzylepna
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Cięcie
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Wycinanie ozdoby
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Mocowanie ozdoby
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Ozdabianie krzesła

Tworzenie konstrukcji rozpocznij od zmierzenia średnicy miski – poniżej
jej krawędzi. Następnie narysuj ołówkiem kształt miski w danym wymiarze
na środku siedziska każdego z krzeseł. Teraz wytnij zaznaczony kształt w
drewnianym meblu za pomocą akumulatorowej piły uniwersalnej Bosch PST
10,8 LI. Powtórz wszystkie te czynności z drugim krzesłem.
Aby ozdobić oparcie krzesła wizerunkiem psiej kostki, należy wydrukować i
wyciąć szablon. Odrysuj kształt psiej kostki na folii samoprzylepnej. Następnie
wytnij w folii wyznaczony kształt.
Przyklej folię z wyciętym kształtem kości na oparciu krzesła.
Czarną matową farbą lub farbą tablicową wypełnij przyklejony szablon z folii.
Ważne: Odczekaj trochę, zanim odkleisz folię od oparcia krzesła. Jeśli zrobisz
to zbyt gwałtownie bądź zbyt wcześnie, krawędzie psiej kostki mogą wyglądać
nieestetycznie. Po upewnieniu się, że powierzchnia wyschła, odklej folię.
Białym markerem na czarnej farbie lub kredą na farbie tablicowej możesz
napisać dowolne słowo, np. „JEDZENIE” czy „WODA” albo - imię swojego
pupila. Teraz pozostaje już tylko napełnić miskę czworonoga jedzeniem i
włożyć ją w wycięty wcześniej otwór w krześle. Gotowe! Ustaw teraz krzesła w
miejscu, gdzie Twój pies ma swój „kącik” i zaproś go na posiłek!

Bosch nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość zamieszczonych instrukcji. Bosch
informuje ponadto, że użytkownicy stosują się do niniejszych instrukcji wyłącznie na własne ryzyko.
Proszę podjąć wszelkie konieczne środki dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa w trakcie pracy.

