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DREI DIN EGEN
KJEVLE!

VI HAR SPESIALVERKTØYENE

KREATIV MED
TREFRESING

Å dreie en kjevle er et perfekt
dreieprosjekt for en nybegynner i
tredreiing. Se steg-for-steg
hvordan du enkelt kan lage et
essensielt kjøkkenredskap.

Gustavsen AS har mange nyttige
verktøy og tilbehør som du
trenger til trebearbeidet ditt,
enten du er en nybegynner eller
en dreven fagmann.

Utfold deg med enkle freseteknikker til meget avanserte
teknikker etterhvert som du
utvikler teknikk og forståelse for
form og design.
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https://www.gustavsenas.no/prosjekter/tredreiing/kjevle

Drei din egen bakekjevle
Å dreie en kjevle er et perfekt dreieprosjekt for en nybegynner i tredreiing. Ikke bare gir det deg en
mulighet til å bruke meiselen, men det er også et godt førstegangsprosjekt for å dreie mellom senter.
Tredreiingseksperten Colwin Way fra Axminster Tools viser deg steg-for-steg hvordan du enkelt kan
lage et essensielt kjøkkenredskap ved å bruke dine mest essensielle tredreieverktøy. Se link ovenfor!
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WWW.GUSTAVSENAS.NO/
PRODUKTER/
NYTTIGE-VERKTØY

SPESIAL
VERKTØY
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TREFRESING - UANTE
MULIGHETER
AV TROND GUSTAVSEN

Trefresing er en flott, inspirerende og utfordrende syssel
hvor man kan utfolde seg fra enkle freseteknikker til meget
avanserte etterhvert som man utvikler teknikk og forståelse
for form og design.

GUSTAVSENAS.NO

Fresebord

Med en håndoverfres kan
man utføre en mengde
arbeidsoppgaver som gir
unike muligheter. Når man
bruker fresen på frihånd har
dette noen begrensninger,
men også mange muligheter.
Man har da mulighet til å
frese i fingerskjøtjiger,
sirkeljiger, vanlig kantprofilering, sporfresing osv.
Monterer man derimot en
overfres i et fresebord åpner
det seg en helt ny verden og
muligheter for dette unike
verktøyet. I fresebord kan
man frese mindre emner
med full kontroll da man
fører emnet og ikke
maskinen, man kan dermed
frese med større og mer
krevende fresestål som
speilramme fresestål osv.
I de senere år har det blitt
mer og mer fokus på CNCstyrte maskiner, dette gir
mange muligheter som man
ikke klarer å få til like lett
med håndfres.
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Skiltjig

Sinkejig

Med en

håndoverfres kan du utføre

fresearbeid – som for eksempel

Det supre med CNC-styrte maskiner er at man får kombinert
det med å tegne elektronisk og frese ut resultatet i alt fra tre,
plast og metaller.

kantprofilering, hulltaking og uttak – i
de fleste typer tremateriale.

Uansett valg av freseutstyr så er en overfresmaskin et av de
viktigste verktøyene man kan ha i et verksted. Det er ikke
mange maskiner man har så mange forskjellige muligheter og
valg med som en overfres. En overfres, med en enkel kantfres
kan være helt avgjørende for at et prosjekt ser profesjonelt ut
og ikke hjemmegjort.

SE VÅRE
TREFRESINGSPROSJEKTER!
www.gustavsenas.no/
prosjekter/trefresing

CNC-fres et treskilt
www.gustavsenas.no/
prosjekter/trefresing/
cnc-skilt

CNC-fres et etasjefat!
www.gustavsenas.no/
prosjekter/trefresing/
cnc-etasjefat

www.gustavsenas.no
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Titebond III - Vannfast Lim
FRA KR

128,-

Titebond III Ultimate - grønn etikett, er det
mest allsidige trelimet og er rangert som nr.
1 av fagfolk. Det gir overlegen styrke, lengre
åpningstid og lavere påføringstemperatur.

-10%

Varenr: TI756703 (0,25l), TI756704 (0,5l),
TI756705 (1l), TI756706 (3,78l), TI756707 (8l)

Fresebordpakke
KR

-20%

9.950,-

G-PREMIUM fresebord med 2400W
motor og sveiveheis.
Et utsøkt produkt som er i høy kvalitet.
Fresebordet er en benkemodell som er
enkelt å ta med seg eller sette vekk om
dette ikke er i bruk.
Varenr: GUPAKKE6

Ossilerende Båndpusser
KR

3.531,-

Scheppach OSM600 - Ossilerende spindelog båndpusser med tiltbar bord. Pussemaskin
med rask bytte mellom bånd og spindel.
450W induksjonsmotor med lang levetid.
Leveres med 5 forskjellige diametre på
pussehylser.
Varenr: 116341

KONTAKT OSS

Strandveien 2C
3050 Mjøndalen
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(+47) 32 23 01 20
post@gustavsenas.no

Lommehullsjig 720
KR

1.723,-

Kreg Jig® 720 Lommehullsjig er den mest
avanserte jiggen til Kreg - noen sinne.
Dette er en Premium jig som hjelper deg å
bygge smartere og raskere.
Varenr: 174012

-12%

Food Safe Finish 0,5L
KR

180,-

Klar, matsikker olje, 0,5 liter.
Gir en nesten fargeløs matsikker finish på
dreie- og andre treprosjekter.
Utmerket på tallerken, bolle, kopp,
skjærefjel og andre ting som kommer i nær
kontakt med mat. Luktsvak.
Ca. 2 timer tørketid.
Varenr: 370003

Skiltjig
KR

1.345,-

Skiltjig, 204 Tall og Bokstaver
Varenr: MCSIGNPRO
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JULEKALENDER
2021
FØLG MED PÅ VÅRE NETTSIDER
OG PÅ FACEBOOK

1.-24. DESEMBER
LES MER PÅ:
WWW.GUSTAVSENAS.NO/JULEKALENDER

