
HOBBY ZAČETNIŠKI KOMPLETI 

 

Ko začenjate z rezbarjenjem, je iskanje orodja ali ustreznega lesa precej naporno - nimate še 

pojma o tem, kaj počnete, vendar se morate za začetek že nekajkrat odločiti, kar ni niti najmanj 

pomirjujoče. Rezbarska orodja za začetnike so drugačna in od vas še vedno zahtevajo nekaj 

razvrščanja, zlasti če razmišljate, da bi si priskrbeli nekaj več kot le pravi nož, na primer nekaj 

dlet ali drugih podrobnih orodij. Zato je skupnost naredila tako odlično stvar, kot je komplet 

rezbarskega orodja za začetnike. 

 

 



Naj vam predstavimo naše hobby komplete: 

 

HOBBY PAKET DALA KONJ 

 

Pravzaprav je neverjetno, da lahko te odločitve namesto vas sprejme nekdo drug, vi pa morate 

le zaupati njegovi presoji. V BeaverCraftu, z veseljem dokazujejo, kako zanesljivi so, da lahko to 

odločitev sprejmejo namesto vas in vam zagotovijo najbolj kakovosten set za rezbarskih orodij 

za začetnike na spletu in zunaj njega, da boste vedeli, kje začeti, in se ne boste bali narediti tega 

velikega koraka do cilja učenja. Na srečo je na internetu precej pregledov setov za rezbarjenje in 

lahko ste prepričani, da je veliko ljudi zadovoljnih z njihovimi izdelki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqtNktjglcw


KAJ JE REZBARSKI SET ZA ZAČETNIKE? 

 

Rezbarski set za začetnike je odlična mešanica vsega in še česa dodatnega, kar boste morda 

potrebovali za začetek svoje poti. Narejeni so tako, da vam poenostavijo vstop v hobi 

rezbarjenja in izbriše še eno skrb, ki bi vas lahko odvrnila od poskusa. Beavercraft pravi, da so 

pri njihovih začetnih kompletih vedno zelo previdni in vedno iščejo še več stvari, ki bi jih lahko 

dodali, da bi naredili še več zabavnih kompletov. 

 

 



HOBBY PAKET PTICA UDOBJA 

 

V sklopu BeaverCraft imamo za vas na voljo različne možnosti. Set za rezbarjenje žlice je 

uporaben, če je vaš cilj začeti z rezbarjenjem žlice, set za rezbarjenje v relief- če želite začeti z 

rezbarjenjem reliefov, set geometrijskih nožev, uporaben za rezbarjenje reliefov, nekaj je setov 

rezbarjenja za začetnike, ki vključujejo samo nože ali nože in dleta ali nože, dleta in les. Takšna 

raznolikost vam bo pomagala izbrati najprimernejši komplet zase ali za bližnjo osebo, če gre za 

darilo. Zato si oglejte našo ponudbo, preverite kaj imamo, in razmislite, kaj bi radi dobili kot 

najbolj uporabno stvar. Izbira je vaša, na vašo željo smo pripravljeni odgovoriti na vaša 

vprašanja in vam zagotoviti najboljša pojasnila. 

 

MORDA BI VAS INTERESIRALO  

 

 

https://www.rek.si/SI/hobby-paketi-za-zacetnike


 

KAKO UPORABLJATI REZBARSKI SET ZA ZAČETNIKE? 

 

Nasvete za rezbarjenje lahko preprosto dobite prek naših družabnih omrežjih ali navodil in 

nasvetov, ki jih objavljamo na Facebooku, kjer vsak mesec objavljamo koristne informacije. 

Podjetje Beavercraft pa na YouTubu enkrat tedensko ustvari video, običajno so to navodila 

korak za korakom za izrezovanje nečesa, zlasti z uporabo njihovih orodij in jih na koncu 

pokomentirajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=eEoQ_b22ICE


 

 

HOBBY PAKET ČAROVNIK 

 

Njihov cilj je, da bi bila uporaba rezbarskega kompleta za vas enostavna in udobna. Zato so v te 

komplete vložili vse, kar si lahko zamislimo v naših glavah. Pri BeaverCraftu lahko najdete vse 

vrste kompletov, imamo celo take, ki vključujejo brusni papir, pribor za brušenje, sam les, vzorce 

za rezbarjenje in zaključne materiale, kot sta vosek in barva. Za to upamo, da bodo te stvari 

postale vaš set za rezbarjenje ter navdih razbarjem začetnikom. 



 

HOBBY PAKET KLETSKA ŽLICA 

 

Vsekakor je spletno nakupovanje lahko naporno in zmedeno, zato smo se potrudili, da je naša 

spletna stran enostavna in razumljiva, tako da boste zlahka našli, kar potrebujete. Prav tako smo 

vam vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, če bi kdo imel težave. Zato želimo, da veste - 

Podjetje Rek d.o.o. je pripravljeno pomagati in poskrbeti, da bo postopek čim manj stresen. 

 


