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Bol pentru câini
Design pentru cel mai bun
prieten al omului

Bol cu stil pentru
câini

Trecute sunt zilele când
câinele trebuia să se
aplece pentru a mânca prin scaunul cu bol pentru
hrană îi faceţi o favoare
câinelui dumneavoastră!
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Introducere

Cine a lăsat câinii afară? Prietenul dumneavostră canin nu va avea nevoie de
invitaţie pentru a mânca din acest bol rafinat. Pentru că, cu puţină îndemânare
meşteşugărească, puteţi confecţiona singuri bolul pentru hrană integrat în
scaun. Creaţi o autentică piesă de designer şi faceţi-i o favoare patrupedului
dumneavoastră: Trecute sunt zilele când câinele trebuia să se aplece pentru a
mânca.
Scule electrice necesare:
> Ferăstrău multifuncţional cu acumulator
Mijloace auxiliare:
> ştift
> cutter
> pensulă
Listă detaliată de materiale:
Buc.

Denumire
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scaune (înălţime şezut
în funcţie de înălţimea la
greabăn a câinelui)

2

boluri pentru hrană cu
margine proeminentă
şabloane oase pentru
printare
folie adezivă

Lungime

Lăţime

Grosime

Material

vezi
Download
proiect

Robert Bosch GmbH
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Decuparea găurilor
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Decuparea ornamentului
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Aplicarea ornamentului
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Personalizarea bolului pentru hrană

Măsuraţi mai întâi diametrul bolului pentru hrană sub marginea acestuia şi
desenaţi apoi un cerc de dimensiuni adecvate, în mijlocul şezutului scaunului.
Apoi decupaţi cercul de-a lungul liniei. Veţi obţine o gaură curată cu ferăstrăul
multifuncţional cu acumulator PST 10,8 LI. Repetaţi paşii la celălalt scaun.
Pentru a decora mai târziu spătarul scaunului cu un os perfect pentru câini,
printaţi şablonul şi decupaţi-l. Transferaţi cu un creion, pe folie adezivă,
conturul osului şi decupaţi-l de-a lungul formei.
În continuare lipiţi folia în poziţia dorită pe spătarul scaunului.
Vopsiţi apoi forma de os lipită, cu pensula şi vopseaua decorativă cu efect
tablă de scris. Important: Lăsaţi vopseaua să se usuce bine pentru a nu
se forma margini franjurate! Apoi dezlipiţi folia şi inscripţionaţi după dorinţă
suprafaţa neagră, de exemplu cu „Mâncare“ sau „Băutură“. La final, introduceţi
bolul pentru hrană în gaura decupată, umpleţi-l cu hrana preferată - şi
mâncatul se transformă în savurare.

Bosch nu îşi asumă responsabilitatea pentru integritatea şi corectitudinea instrucţiunilor consemnate.
Bosch atrage în continuare atenţia asupra faptului că utilizarea acestor instrucţiuni se va face pe risc
propriu. Vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare pentru siguranţa dumneavoastră.

