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Każdy grudzień to okres, w którym możemy obdarować
pewne osoby wspaniałymi podarunkami. Mamy głowy
pełne pomysłów, poszukujemy inspiracji i świetnych
rozwiązań, ale nagle okazuje się...że najciężej wybrać takie
prezenty, które będą odpowiednie dla konkretnej osoby, w
tym przypadku mężczyzny. Wielu z nich chciałoby dostać
wodę toaletową, inni interesującą grę lub gadżet, a jeszcze
inni - ciekawy sprzęt elektroniczny. Jednak rosnąca liczba
facetów lubiących “tworzyć” i “dłubać”, z pewnością
będzie szczęśliwa otrzymując akcesoria dla
majsterkowicza! W ramach takiego prezentu możesz
dobrać dziesiątki ciekawych, pomocnych na co dzień
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urządzeń i elementów, które wywołają w twoim mężczyźnie
niekrytą radość. Co więcej, akcesoria dla majsterkowicza
to szeroka kategoria, w której każdy znajdzie ciekawą,
nową rzecz. Zainspiruj się poniższą listą!
Przydatny zestaw kluczy

W domu każdego majsterkowicza nie może zabraknąć miejsca na bogaty zestaw kluczy. To
one służą do odkręcania i dokręcania setek elementów i tylko za ich pomocą można wykonać
niektóre prace. Z pewnością każdy je doceni, bo w większości posiadają jedynie typowe klucze,
zaś brakuje im bardziej skonkretyzowanych. Co więcej, będzie to prezent także bardzo
praktyczny, gdyż zestawy kluczy przydadzą się na co dzień w każdym domu. Zepsuta pralka,
przeciekający kran czy spadający na głowę karnisz szybko stanie się przeszłością, bo wówczas
mężczyzna z zadowoleniem sięgnie po ofiarowany mu na święta zestaw kluczy i naprawi
zniszczenia w mgnieniu oka! Na prezent warto abyś wybrała konkretny zestaw kluczy
nasadowych
, o których
często się zapomina podczas wyposażania warsztatu. Koniecznie zwróć uwagę na komplet
pełny i drobiazgowy - pozwoli to majsterkowiczowi na rozwiązanie wszystkich, budowlanych
zagadek w obrębie swojego domu.

Wiertarko wkrętarka - to mu się spodoba!

Wiertarka to przedmiot, który każdy powinien posiadać. Za jej pomocą można zamocować
ciężką półkę, wydrążyć kilka dziur pod wiszącą doniczkę czy zamontować telewizor na ścianie
za pomocą specjalnego systemu montażowego. Warto wówczas zaoferować majsterkowiczowi
specjalistyczne i wysokojakościowe wiertła do metalu oraz wiertła do drewna, które umożliwią
wykonanie niektórych prac. Co ważne, intensywnie użytkowane wiertła z czasem ulegają
degradacji i stępiają się, zatem twój prezent z pewnością i tak się sprawdzi, nawet mimo wielu
wierteł już posiadanych przez twojego majsterkowicza. Okazuje się jednak, że w ferworze
zabawy z wiertarką łatwo zapomnieć o...wiertarko-wkrętarce! To za jej pomocą można skręcić
meble, wwiercić się w miękkie przedmioty za pomocą wkrętów metalowych i połączyć ze sobą
drewniane elementy. To oznacza, iż wiertarko wkrętarka będzie doskonałym pomysłem na
prezent. Warto abyś pamiętała, iż można ją wyposażyć w zestaw bitów, żeby była natychmiast
gotowa do pracy.
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Skompletuj zestaw dla swojego majsterkowicza

A może warto stworzyć spersonalizowany prezent, który dobierzesz idealnie tylko i wyłącznie
dla swojego majsterkowicza? Mężczyźni lubią dostawać rzeczy, z których będą często
korzystać, a także takie, których sami by sobie nie sprawili. Miernik elektryczny jest niezbędną
rzeczą w każdym domu. Służy do mierzenia natężenia prądu w wielu miejscach i może
przysłużyć się do zwiększenia bezpieczeństwa. To zatem prezent nie tylko praktyczny, ale
także zapewniający ochronę przed porażeniem prądem. Co zaś zrobić, jeśli twój majsterkowicz
posiada hobby z dużą ilością pyłu i opiłków? Wówczas z pomocą przyjdzie maska
przeciwpyłowa, której mężczyźni sami nie kupią ze względu na swoją dumę. Jednak jeśli
zrobisz to ty, to z pewnością będą z niej korzystać codziennie podczas większości prac. W
każdym domu nie może także zabraknąć poczciwej, ale niezbędnej poziomicy. Poziomica to
przyrząd, który służy do ustalania poziomu (oraz pionu), za pomocą bańki powietrza
zawieszonej w cieczy. Bez niej przykręcenie karnisza może być przesunięte względem sufitu,
tak jak i montaż schodów może skończyć się niewłaściwym kątem stopni.
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