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Elkészítési példa

DRÓT NÉLKÜLI SZALAGOK
Sifonszalag - 3 mm

 
 
 
 
 

Áttetsző, csillámló szalag szőtt szegéllyel.
Szélesség: 3 mm
Színek + számok: 
fehér-01, krém-02, sárga-12, piros-30,  
világoszöld-50 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 64 .. 25 m/tekercs ..................... 1.400,—

Sifonszalag - 10 mm
 
 
 
 
 
 

Áttetsző, csillámló szalag szőtt szegéllyel.
Szélesség: 10 mm
Színek + számok: 
fehér-01, krém-02, sárga-12, piros-30,  
világoszöld-50,  
A színek számát kérjük megadni!
60 24 67 .. 25 m/tekercs ..................... 1.620,—

Szaténszalag - 3 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fénylő, csillámló szalag  
szőtt szegéllyel.
Szélesség: 3 mm
Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, tojáshéj-11, narancssár-
ga-20, piros-30, sötétpiros-39, órózsaszín-42, 
pink-43, almazöld-53, középzöld-55, menta- 
zöld-57, sötétzöld-59, világoskék-61, türkiz-63, 
középkék-65, lila-74 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 12 .. 50 m/tekercs ..................... 1.080,—

Szaténszalag - 6 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fénylő, csillámló szalag szőtt szegéllyel.
Szélesség: 6 mm
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, tojáshéj-11, narancs- 
sárga-20, piros-30, sötétpiros-39, almazöld-53, 
középzöld 55, középkék-65 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 14 .. 25 m/tekercs ........................ 970,—

Szaténszalag - 10 mm

 
Fénylő, csillámló szalag szőtt szegéllyel.
Szélesség: 10 mm
Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, világoszöld-51, türkiz-63 
A színek számát kérjük megadni!
60 29 44 .. 10 m/tekercs ........................ 790,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA
MINDEN ÉVSZAKBAN KREATÍVAN

Elkészítési példa

Ingyenes letöltések!
Számos nagyszerű barkácstippet 
talál webáruházunkban 
www.winkleriskolaszer.hu 
a „Barkácstipp” menüpont alatt.
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Szaténszalagkészlet - 3 és 10 mm

 

Színpompás, enyhén fénylő szaténszalagok krea- 
tív alkalmazásra és barkácsoláshoz. Egyenként 
8 tekercs 3 és 10 mm-es szélességben, teker- 
csenként kb. 10 m - összesen 160 m / cs.
Színek: sárga, narancssárga, pink, piros,  
 középzöld, türkiz, középkék, lila 
Szélesség: 3 és 10 mm
60 32 43 16 tekercs/cs. ....................... 4.640,—

Szaténszalag - 15 mm
 
 
 
 
 
 
 

 

Fénylő, csillámló szalag szőtt  
szegéllyel.
Szélesség: 15 mm
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, piros-30, 
középzöld-55, középkék-65 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 15 .. 10 m/tekercs ........................ 830,—

JUTASZALAGOK
Jutaszalag exquisit - 10 / 40 mm

Természetes szalag, sokoldalúan alkalmazható, 
ideális kombinálni mintás szalagokkal. 
Szín: natúr

Szélesség: 10 mm
60 27 89 15 m/tekercs ........................ 1.840,—
Szélesség: 40 mm
60 27 90 15 m/tekercs ........................ 3.560,—

Jutarácsos szalag készlet - 30 mm

Nagyobb stabilitás és alaktartás érdekében 
mindkét oldalán megerősített jutaszalag. Ideális 
stabil formájú virágkötészetben használt mas-
nikhoz és dekorációkhoz. Színben harmonizáló 
szalagok, egyenként 5 m.
Színek: fehér, mustársárga, piros,  
 világoszöld, orgona, szürke 
Szélesség: 30 mm
60 33 47 6 tekercs/cs. ......................... 4.970,—

Jutarácsos szalag - 30 mm

  

Mindkét oldala keményített, ami a jobb formáért 
és alakért valamint stabilitásért felelős. Ideális 
formailag stabil bokrétákhoz és dekorációkhoz  
a virágkötészetben.
Szín: natúr 
Szélesség: 30 mm
60 33 46 40 m/tekercs ........................ 5.220,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 557SZALAGOK

Fa - kugli figura 70 mm
(Cikkszám 100169) lásd 150. oldal

Vert csipke - 10 mm
(Cikkszám 50177801) lásd 566. oldal

Szalagkészlet hóvirágok - 15 mm
(Cikkszám 603146) lásd 560. oldal

Pamutfonal Macramé - DURABLE
(Cikkszám 502282..) lásd 525. oldal

ALAPANYAG

Jutarácsos szalag

Minden díszítés és minden  
virágcsokor elképesztően szép,  
természetes megjelenést kap. 
Szélesség: 50 mm
Színek + számok: 
piros-30, világoszöld-51 
A színek számát kérjük megadni!
60 29 72 .. 25 m/tekercs ..................... 3.230,— 
60 29 72 03 25 m/tekercs, natúr .......... 1.910,—

Jutaszalag - 300 mm

Természetes jutaszalag, szép egyenletesen 
szőtt minőségben. A széle be van szegve,  
így nem rojtolódik ki. Ideális és praktikus  
hímzéshez: a kívánt hosszúságot csak levág- 
ni. Asztali dekorációnak is kiválóan alkalmas  
mintás szalagokkal kombinálva.
Szín: natúr 
Szélesség: 300 mm
60 32 89 2,5 m/tekercs ....................... 2.160,—

VARÀSZLATO S ANGYAL
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DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA SZALAGOK558
DRÓT NÉLKÜLI MINTÁS SZALAG
Különböző szélességben és minták- 
kal. Kombinációs lehetőségeket is  
megtalál, így minden barkácstechnika 
(pl. articsókatechnika, fonótechnika, 
stb, is sikerül.

Kockás szalag Karintia - 5 mm
 
 
 
 
 

Finoman kidolgozott szalag szép,  
szőtt peremmel. 
Szélesség: 5 mm
Színek + számok: 
piros / fehér-30, világoszöld / fehér-51 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 79 .. 10 m/tekercs ........................ 860,—

Szalagkészlet kockás - 6 mm

Finoman kidolgozott, színben harmonizáló 
szalagok szép, szőtt peremmel, egymáshoz illő 
színekben, tekercsenként 10 m.
Szín: narancssárga / fehér, piros / fehér, 
 pink / fehér, zöld / fehér,  
 kék / fehér, lila / fehér 
Szélesség: 6 mm
60 31 52 6 tekercs/cs. ......................... 4.540,—

Szalagkészlet kockás - 9 mm

Különböző kockás szalagok szőtt peremmel, 
egymáshoz illő színekben, egyenként 10 m.
Szín: pink / fehér, világoszöld / fehér,  
 kék / fehér, lila / fehér, 
 szürke / fehér 
Szélesség: 9 mm

60 31 54 5 tekercs/cs. ......................... 5.360,—

Kockás szalag Karintia - 10 mm
 
 
  
 
 
 
  

Finoman kidolgozott szalag szép, szőtt perem-
mel több színben. 
Szélesség: 10 mm
Színek + számok: 
piros / fehér-30, borvörös / fehér-39, 
zöld / fehér-50, világoszöld / fehér-51, 
lila / fehér-74 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 78 .. 25 m/tekercs ..................... 2.370,—

Kockás szalag - Karintia 40 mm
 
 
 
 
 
 

  

Szépen kidolgozott szalag. 
Szín: piros / fehér 
Szélesség: 40 mm
60 24 41 30 25 m/tekercs ..................... 4.140,—

Szaténszalag készlet hópehely - 10 mm

Fénylő, nyomtatott szalagok, egyenként 5 m. 
Szín: élénkpiros / fehér, sötétzöld /  
 fehér, világosbarna / fehér,  
 szürke / fehér  
Szélesség: 10 mm
60 27 88 4 tekercs/cs. ......................... 3.100,—

Szalagkészlet nyuszi - 15 és 20 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok szőtt 
peremmel, tekercsenként 5 m.
Szín: bézs / natúr 
Szélesség: 15 és 20 mm
60 31 43 3 tekercs/cs. ......................... 2.160,—

Szalagkészlet szívek - 15 mm

 
 

Nyomtatott, szőtt peremű szalagok három 
különböző színben, egyenként 5 m. 
Szín: krém, piros, szürke 
Szélesség: 15 mm
60 29 88 3 tekercs/cs. ......................... 3.600,—

Szalagkészlet szívek - 3 – 40 mm

Különböző, színben harmonizáló lenvászon- és 
szőtt szalagok, egyenként 5 m.
Szín natúr / fehér / piros 
Szélesség: 3, 25 és 40 mm
60 32 90 5 tekercs/cs. ......................... 3.420,—

Minőségi horgolófonal - Nr. 5 ELISA
(Cikkszám 501463.. fehér-01) lásd 514. oldal

Hímzőkeret
(Cikkszám 501797) lásd 514. oldal

Vert csipke II - 10 mm, fehér
(Cikkszám 50177801) lásd 566. oldal

Szaténszalag - 3 mm narnacssárga
(Cikkszám 60241220) lásd 556. oldal

Szaténszalag - 15 mm fehér
(Cikkszám 60241501) lásd 557. oldal

Narancskarikák 
(Cikkszám 603084) lásd 570. oldal

Tollak csillagmintával
(Cikkszám 301547) lásd webáruházban

ALAPANYAG

FEHÉR 
ÁLOMFOGÓ
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GOLDEN
DREAMS

Pamutszalag készlet - 15 és 25 mm

Matt, pasztellszínű, színben harmonizáló,  
szőtt peremű szalagok, egyenként 5 m.
Színek: órózsaszín, mentazöld,  
 szürke, orgona, sötétpiros 
Szélesség: 15 mm
60 33 48 5 tekercs/cs. ......................... 5.400,—

Szalagkészlet motívummix - 15 mm

Színpompás, szép ripp szalag, cikkcakkos  
mintával, csillagokkal vagy szívekkel  
nyomtatva, egyenként 7,6 m.
Szín: sárga, pink, piros, kék, zöld 
Szélesség: 15 mm
60 33 33 5 tekercs/cs. ......................... 4.280,—

Szaténszalag készlet Dots - 3 – 25 mm

Fénylő, színben harmonizáló nyomtatott sza-
lagok szőtt peremmel, különböző szélességű, 
egyenként 5 m-es tekercsek.
Szín: piros / fehér 
Szélesség: 3, 5, 10 és 25 mm
60 32 58 4 tekercs/cs. ......................... 2.810,—

Szalagmaradék mix

 
 

Különböző hosszúságú, anyagú, fajtájú, széles- 
ségű és színű szalagok keveréke.Tartalom 
szállításonként / csomagolásként változhat. 
Szélesség: 6 – 40 mm 
Mennyiség: kb. 50 – 60 db 
Teljes hossz: kb. 50 – 60 m
60 28 46 100 g/cs. ............................... 1.620,—

Szalagmaradék mix - karácsony
Szélesség: 6 – 50 mm 
Mennyiség: kb. 8 – 12 db 
Teljes hossz: kb. 24 – 28 m
60 33 51 100 g/cs. ...................................... 4,50

ÜNNEPI- & 
KARÁCSONYI SZALAGOK

Szalag brokát - 3 mm

Ünnepélyesen csillámló szalag szőtt peremmel, 
különböző karácsonyi és ünnepi dekorációkhoz. 
Szín: arany 
Szélesség: 3 mm
60 28 02 18 10 m/tekercs ........................ 580,—

Szaténszalag szőtt peremmel

Finoman kidolgozott szalag, arany szegéllyel, 
ideális egyszerű és stílusos dekorációkhoz.
Szín: fehér 
Szélesség: 3 mm
60 32 44 20 m/tekercs ........................... 580,—

Szalag Glamour - 25 mm

Ünnepélyesen fénylő szalag drótperemmel, 
különböző karácsonyi és ünnepi  
dekorációkhoz. 
Szín: arany 
Szélesség: 25 mm
60 28 00 18 10 m/tekercs ........................ 950,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 559SZALAGOK

Szaténszalag készlet mini pöttyös - 10 mm

Fénylő, nyomtatott szalagok szőtt peremmel, 
egymáshoz illő színekben, egyenként 5 m.
Színek: sárga / fehér, narancssárga /  
 fehér, rózsaszín / fehér, piros /  
 fehér, világoskék / fehér, világos 
 zöld / fehér, ibolyaszín / fehér 
Szélesség: 10 mm
60 32 57 7 tekercs/cs. ......................... 3.820,—

Szaténszalag készlet mini pöttyös - 15 mm

Fénylő, nyomtatott szalagok szőtt peremmel, 
egymáshoz illő színekben, egyenként 5 m. 
Szín: sárga / fehér, pink / fehér, világos 
 zöld / fehér, türkiz / fehér,  
 szürke / fehér 
Szélesség: 15 mm
60 30 35 5 tekercs/cs. ......................... 3.640,—

Szaténszalag készlet Polka Dots - 25 mm

Fénylő, színben harmonizáló nyomtatott szala-
gok szőtt peremmel, egymáshoz illő színekben, 
tekercsenként 10 m.
Szín: sárga / fehér, piros / fehér,  
 világoszöld / fehér 
Szélesség: 25 mm
60 31 49 3 tekercs/cs. ......................... 3.580,—
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Nincs minimális rendelési összeg!
Áruértékfüggő postaköltség:
 9.000 Ft-ig csak 1.440,– Ft 
18.000 Ft-ig  csak 1.080,– Ft 
 27.000 Ft-ig csak 720,– Ft
Ingyenes szállítás 27.000,– Ft felett!

COLOR 
VARIETY

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA SZALAGOK560
Szalagkészlet karácsonyi kék - 5 – 25 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok  
szőtt peremmel, tekercsenként 5 m.
Szín: arany / kék / szürke 
Szélesség: 5, 10, 15 és 40 mm
60 33 27 5 tekercs/cs. ......................... 4.140,—

Szalagkészlet hóvirágok - 15 mm

Különböző, színben harmonizáló nyomtatott  
szalagok szőtt peremmel, tekercsenként 5 m.
Szín: fehér / bézs / szürke 
Szélesség: 15 mm
60 31 46 3 tekercs/cs. ......................... 2.560,—

Szalagkészlet retró karácsony - 3 – 30 mm

Különböző, színben harmonizáló szőtt peremes 
szalagok, egyenként 5 m.
Szín: bézs / fekete / szürke / ezüst 
Szélesség: 3, 12, 25 és 30 mm
60 32 56 4 tekercs/cs. ......................... 3.960,—

Szalagkészlet csillámló karácsony - 25 mm

Különböző, színben harmonizáló szőtt peremes 
szalagok, egyenként 5 m.
Szín: fehér / krémszín / bézs / antracit 
Szélesség: 25 mm
60 32 55 4 tekercs/cs. ......................... 4.100,—

Szalagkészlet pöttyös csillagok - 5 – 25 mm

Különböző, színben harmonizáló  
szalagok szőtt peremmel, egyenként 5 m.
Szín: fehér / órózsaszín / pasztellzöld / 
 világosolíva / ezüst 
Szélesség: 5, 10, 15 és 25 mm
60 33 24 5 tekercs/cs. ......................... 4.140,—

Szaténszalag készl. erdei állatok  - 10 – 40 mm

Fénylő, matt és nyomtatott szalagok szőtt pe-
remmel, egymáshoz illő színekben,  
tekercsenként 5 m.
Szín: órózsaszín / rózsaszín / világos 
 barna / középbarna 
Szélesség: 10, 15 és 40 mm
60 32 60 4 tekercs/cs. ......................... 3.920,—

Szalagkészlet Merry Christmas - 15 – 40 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok szőtt 
peremmel, tekercsenként 5 m.
Szín: fehér / rózsaszín / mentazöld /  
 iszapszürke 
Szélesség: 15, 25 és 40 mm
60 32 47 5 tekercs/cs. ......................... 3.780,—

Szalagkészlet szikrázó csillagok  
Vintage - 15 – 40 mm

Különböző, színben harmonizáló szőtt peremes 
szalagok, egyenként 5 m.
Szín: fehér / bézs / órózsaszín /  
 burgundi vörös / szürke 
Szélesség: 15, 25 és 40 mm
60 32 52 5 tekercs/cs. ......................... 4.900,—

SILVER
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CHRISTMAS
SPIRIT

Szaténszalag készlet Vintagestar - 25 mm

Fénylő, nyomtatott szalagok szőtt peremmel, 
egymáshoz illő színekben, tekercsenként 10 m.
Szín: bézs / rózsaszín / mentazöld 
Szélesség: 25 mm
60 32 59 3 tekercs/cs. ......................... 3.710,—

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm

Finom kidolgozott aranyszegélyű  
szalag, színben harmonizáló,  
egyenként 20 m.
Szín: fehér, krém, piros, lila, szürke 
Szélesség: 3 mm
60 32 45 5 tekercs/cs. ......................... 2.450,—

Szalagkészlet Pipa - 15 mm

Nyomtatott, fénylő szaténszalag drótperemmel  
4 különböző színben, egyenként 5 m. 
Színek: krém / arany, piros / fehér,  
 piros / arany, szürke / ezüst 
Szélesség: 15 mm
60 29 12 4 tekercs/cs. ......................... 2.410,—

Szalag mini pöttyös - 15 mm

Csillogó szaténszalag, szőtt peremmel és  
rányomtatott pöttyökkel.
Szín: piros / fehér 
Szélesség: 15 mm
60 25 53 30 10 m/tekercs ..................... 1.370,—

Szalag Vichy - 25 mm

Klasszikus, fénylő szaténszalag drótperemmel. 
Szín: piros / fehér 
Szélesség: 25 mm
60 24 62 30 10 m/tekercs ..................... 2.410,—

Szalagkészlet Meribel - 10 – 40 mm

Különböző, színben harmonizáló, szőtt peremű 
szalagok, egyenként 5 m.
Szín: fehér / piros 
Szélesség: 10, 15, 25 és 40 mm
60 33 45 5 tekercs/cs. ......................... 3.960,—

Szalagkészlet aranykockás - 10 és 25 mm

Különböző, színben harmonizáló  
szalagok szőtt peremmel,  
tekercsenként 5 m.
Szín: krém-arany / piros-arany /  
 borvörösarany / zöld-arany 
Szélesség: 10 és 25 mm
60 33 25 5 tekercs/cs. ......................... 4.500,—

Szalagkészlet Loretta - 25 mm

Különböző, fénylő, színben harmonizáló 
drótperemű szalagok, egyenként 5 m.
Szín: fehér / ezüst, piros / arany,  
 piros / zöld / arany,  
 fehér, piros 
Szélesség: 25 mm
60 33 49 5 tekercs/cs. ......................... 5.360,—

Szalag hagyomány - 25 mm

Nyomtatott, matt szalag szőtt peremmel, 
beleszőtt ezüstszálakkal.
Szín: piros / zöld / ezüst 
Szélesség: 25 mm
60 31 38 10 m/tekercs ........................ 1.870,—

Szalagkészlet adventi koszorú - 25 és 40 mm

Különböző, színben harmonizáló szőtt peremes 
szalagok, egyenként 5 m.
Szín: fehér / arany, fehér / ezüst,  
 piros / arany, zöld / arany 
Szélesség: 25 és 40 mm
60 32 54 5 tekercs/cs. ......................... 4.360,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 561SZALAGOK
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DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA DÍSZKÖTÖZŐ SZALAGOK562
Szalagkészlet karácsony -  
kockás - 10 – 40 mm

Különböző, színben harmonizáló, szőtt peremű 
szalagok. 
Szín: arany / piros / zöld / kék 
Szélesség: 10, 25 és 40 mm
60 33 29 5 tekercs/cs. ......................... 4.140,—

Szalagkészlet karácsonyi kockás - 40 mm

Fénylő, színben harmonizáló szalagok 
beleszőtt aranyszálakkal és drótperemmel,  
tekercsenként 5 m.
Szín: fehér / krémszín / arany,  
 piros / borvörös / arany,  
 piros / zöld / arany 
Szélesség: 40 mm
60 31 50 3 tekercs/cs. ......................... 3.640,—

Drótperemű szalag - 40 mm

Klasszikus, univerzális drótperemű szalag, ideá-
lis ünnepélyes, fénylő szalagokkal kombinálni.
Szélesség: 40 mm 
Szín: piros
60 24 43 30 25 m/tekercs ..................... 2.230,—

DÍSZKÖTÖZŐ SZALAGOK
Díszkötöző szalag csillám - 5 mm

Különleges ajándékszalag csillámfelülettel  
számos használatra. 
Szélesség: 5 mm
Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
60 26 81 .. 10 m/tekercs ........................ 320,—

Díszkötöző szalag Glossy - 10 mm

Különböző, egymással harmonizáló, fénylő 
ezüst színben nyomtatott díszkötöző szalagok, 
tekercsenként 20 m.
Szín: fehér / rózsaszín /  
 mentazöld / szürke 
Szélesség: 10 mm
60 31 44 4 tekercs/cs. ......................... 1.370,—

SZALAGKELLÉKEK
A szalagcsillagok a régi hagyomány 
modern értelmezése. Egyszerű facsil-
lagból, szalagokból, zsinórokból, dró-
tokból, stb. hatásos dekorációk kelet-
keznek. Függődísz, ablakkép, álomfogó, 
tűződísz vagy asztali dekoráció - fantá-
ziájának semmi sem szab határt.

Facsillag - készlet
 
 
 
 
 
 
 
 

A különálló részeket össze kell illeszteni illetve 
összeragasztani. 
Méret: Ø kb. 21 cm
60 01 81 per készlet ............................... 720,—

Szalagkészlet karácsonyi piros - 5 – 40 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok szőtt 
peremmel, tekercsenként 5 m.
Szín: krém / borvörös 
Szélesség: 5, 10, 15 és 40 mm
60 33 28 5 tekercs/cs. ......................... 4.140,—

Szalagkészlet téli erdő - 15 – 40 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok, 
szőtt- vagy drótperemmel, egyenként 5 m.
Színek: bézs / piros / borvörös 
Szélesség: 15, 25 és 40 mm
60 33 44 5 tekercs/cs. ......................... 3.960,—

Szalagkészlet rénszarvas - 15 és 40 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok szőtt 
peremmel, tekercsenként 5 m.
Szín: bézs / piros / világosbarna 
Szélesség: 15 és 40 mm
60 33 26 4 tekercs/cs. ......................... 4.540,—
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Facsillag - készlet / függő dísz csillag
 

Különálló részekből  
összerakható vagy  
összeragasztható.
Méret: Ø kb. 35,5 cm
10 13 29 per készlet ............................... 900,—

Masnikészítő

Masnik, egyszerűen vagy rafináltan készítve, 
lenyűgöző hatást gyakorol a készítőjére.  
Az ajándékokat különlegessé, a családi  
ünnepségeket csillogóvá alakítják, elvará- 
zsolják a karácsonyi időszakot és a min- 
dennapi életben is elképzelhetetlenek.  
Már az első próbálkozásoknál meggyőződ- 
hetünk a masnikészítő nagyszerűségéről.  
Nagyon sok formázási lehetőséget kínál.  
Lehetséges egyszeri, dupla vagy három- 
szoros masnit kötni különböző méretben 
és többféle szalaggal. Rózsakészítővel - 
rózsakészítőrúd az ünnepélyes rózsafejek 
készítéséhez.
Tartalom: 
● egy alaplap (kb. 28 x 10 x 1,5 cm) 
● 12 rúd (kb. 0,8 x 9,5 cm) 
● 1 rózsakészítőrúd (kb. 0,8 x 15 cm) 
● lépésről lépésre, képes leírás
60 19 12 per cs. ................................... 5.700,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 563SZALAGKELLÉKEK - ZSINÓR & KÖTÉL

Juta - pamutzsinór készlet - Ø 3 mm

Különböző, sokoldalúan használható,  
színben harmonizáló zsinórok.
Hossz: kb. 5 m per tekercs 
Vastagság: Ø 3 mm 
Szín: bézs / natúr
50 23 43 3 tekercs/cs. ......................... 3.490,—

Lenzsinórkészlet trikolór - Ø 1 – 2 mm

Színárnyalatonként három összehangolt len- 
zsinór harmonikusan egy zsinórrá kombinálva, 
sokoldalú felhasználásra.
Hossz: tekercsenként kb. 17 m 
Vastagság: Ø kb. 1 – 2 mm 
Szín: natúrárnyalat, rózsaszínárnyalat, 
 zöldárnyalat, kékárnyalat,  
 szürkeárnyalat
60 31 55 5 tekercs/cs. ......................... 5.350,—

Felvetőfonal -  
Ø 1 mm

Ez a sokoldalú fonal  
mindenféle szövőkeret- 
hez használható.  
Kiválóan alkalmas  
olyan barkácsoláshoz,  
ahol erős fonalra  
van szükségünk. 
Vastagság: Ø kb. 1 mm 
Teljes hossz: kb. 1.425 m 
Anyag: 50% pamut és 50% poliészter
50 19 10 per db ................................... 4.640,—

ZSINÓROK & KÖTELEK
Reep zsinór

Korábban nagyon hasznos  
volt, manapság alig kapható. 
Hagyományos módon elké- 
szített, mint egy kötél: három  
egyenként kétszeres cérnából  
összesodort, kezeletlen és fehé- 
rítetlen. Ezáltal már kisebb átmérőnél  
is hihetetlenül tépésálló. Alacsony nyújtható- 
ság, jól fűzhető. Ideális számtalan felhasz- 
náláshoz a háztartásban, modellépítésnél, stb. 

Mennyiség: 100 g 
Alapanyag: 100 % lenfonál

Vastagság: Ø kb. 1,35 mm, hossz: kb. 65 m
10 16 24 per db ................................... 1.480,— 
 10 db-tól ............................... 1.420,—
 
 
Vastagság: Ø kb. 1,60 mm, hossz: kb. 45 m
10 16 25 per db ................................... 1.480,— 
 10 db-tól ............................... 1.420,—
 
 

Vastagság: Ø kb. 1,90 mm, hossz: kb. 30 m
10 16 26 per db ................................... 1.480,— 
 10 db-tól ............................... 1.420,—

Spárga
Kezeletlen, fehérítetlen,  
hosszú lenzsineg,  
2-szeresen polírozott  
(kiálló rostok simítottak). 
Vastagság: Ø kb. 0,65 mm 
Mennyiség: 50 g 
Hossz: kb. 120 m 
Alapanyag: 100% len
10 08 40 per db ...................................... 570,— 
 10 db-tól .................................. 550,—

Spárga / zsineg készlet

Spárga, 100 % természetes szálból. Tiszta ter-
mészetes termék utánnövő nyersanyagból, nem 
tartalmaz kémiai adalékot. 100 %-osan biológiai-
lag lebontható. 
Vastagság: Ø kb. 1,8 mm (3 x 10 fm) 
 Ø kb. 1,2 mm (2 x 20 fm) 
 Ø kb. 0,9 mm (1 x 40 fm) 
Alapanyag: 100 % len 
Tartalom: 6 gombolyag
10 20 06 6 gombolyag/cs. .................. 2.270,—

Jutazsinór készlet -  
Ø 2 – 4 mm

Sokoldalúan felhasználható, pl.: masnikhoz, 
természetes dekorációkhoz, barkácsmunkákhoz, 
stb., tíz színben. 
Hossz: egyenként kb. 15 m 
Vastagság: Ø kb. 2 – 4 mm
60 28 48 10 gombolyag/cs. ................ 5.540,—
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Nincs minimális rendelési összeg!
Áruértékfüggő postaköltség:
 9.000 Ft-ig csak 1.440,– Ft 
18.000 Ft-ig  csak 1.080,– Ft 
 27.000 Ft-ig csak 720,– Ft
Ingyenes szállítás 27.000,– Ft felett!

01 03 10 30 51

63 69 90

16 30 50 65

Pamutzsinór / kötözőzsinór -  
Ø 2,5 mm
 
Mosható, nem rojtosodik  
ki és nem irritál, ideális  
csomózni és horgolni,  
valamint lakásba,  
kertbe, stb. 
Vastagság: Ø kb. 2,5 mm 
Mennyiség: 350 g 
Hossz: kb. 180 m 
Szín: natúr fehér
10 10 52 per db ................................... 2.160,— 
  10 db-tól ................................2.110,—

Pamutkötél - Ø 4 mm

Nem bomlik szálakra és nem érdes, ideális 
csomózáshoz, ugrálókötélnek, házba és kertbe, 
stb. egyaránt
Vastagság: Ø kb. 4 mm 
Mennyiség: 106 g 
Teljes hossz: kb. 15 m 
Szín: natúrfehér
10 21 51 per db ................................... 1.440,—

Pamutkötél - Ø 5 mm

Fonott. Ugrókötél készítéséhez, illik a fogantyúk-
hoz (cikkszám 100180). Díszíteni, barkácsolni, 
fűzérek vagy zsákocskák felakasztásához, stb.
Vastagság: Ø kb. 5 mm 
Mennyiség: 129 g 
Hossz: 10 m 
Szín: natúr
30 18 74  per db ...................................... 990,—

Pékzsineg - Ø 1 mm

 
Akasztózsinórnak, filctárgyak hímzéséhez 
vagy sok minden máshoz, ez a cérna mindent 
kihangsúlyoz. Nem mérgező, tépésálló.
Vastagság: Ø kb. 1 mm 
Alapanyag: 50% poliészter és 50% viszkóz 
Mosható: max. 60 °C-on
 

 
 
 
Színek + számok:  
napsárga / fehér-16, klasszikus piros / fehér-30, 
mezőzöld / fehér-50, királykék / fehér-65 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 67 ..  kb. 35 m/tekercs .............. 1.030,—

Pékzsineg készlet - Ø 2 mm

Akasztófonalként, filctárgyak körbehímzéséhez 
vagy sok minden máshoz, ez a fonal egy külön-
leges színfolt mindenre. Tépésálló. 
Hossz: kb. 25 m per tekercs 
Vastagság: Ø kb. 2 mm 
Alapanyag: 100% pamut 
Színek: bézs / fehér, sárga / fehér, narancs- 
 sárga / fehér, piros / fehér, rózsa- 
 szín / fehér, lila / fehér, világos 
 zöld / fehér, sötétzöld / fehér,  
 világoskék / fehér, sötétkék /  
 fehér, szürke / fehér, fekete / fehér
50 17 77  12 tekercs/cs. ....................... 7.380,—

Pamutzsinór - Ø 1 mm

Viaszozott pamutzsinór, elnyűhetetlen, erős 
és nagy szakítószilárdságú. Ideális fonni és 
csomózni, vagy kreatív karkötő és nyaklánc 
készítéséhez. 
Vastagság: Ø kb. 1 mm
 

 
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
fehér-01, natúr-03, sárga-10, piros-30, világos- 
zöld-51, türkiz-63, sötétkék-69, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
70 07 38 ..  6 m/cs. ................................. 500,—

Pamutzsinór készlet - Ø 2 mm

Sokoldalúan használható.
Hossz: kb. 50 m tekercsenként  
Vastagság: Ø kb. 2 mm 
Színek: rózsaszín / pink / világoszöld /  
 mentazöld / türkiz / szürke
60 31 58  6 tekercs/cs. ......................... 4.660,—

Pamut-lurex zsinór készlet - Ø 2 mm
Különböző vastagságú pamutzsinórok beleso- 
dort arany vagy ezüst lurexszállal, sokoldalúan 
használható.
Hossz: kb. 50 m tekercsenként 
Vastagság: Ø kb. 2 mm

klasszikus

Szín: fehér / ezüst, piros / arany, borvörös / arany,  
zöld / arany
60 31 56  4 tekercs/cs. ......................... 3.420,—

pasztell

Szín: krém / arany, rózsaszín / arany,  
mentazöld / arany, szürke / ezüst
60 31 57  4 tekercs/cs. ......................... 3.420,—

Horgolófonal Gold Star - ELISA - Ø 0,6 mm

Tűvastagság: 1,50 – 2,00 
Alapanyag: 53% poliészter,  
 36% fémes poliészter és  
 11 % poliamid 
Mosható: max. 30 °C-on
Színek + számok:  
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 62 ..  100 m/tekercs ................... 1.180,—

Aranyzsinór fényes - Ø 0,7 mm

Beleszőtt aranyszálakkal,  
ideális ünnepi dekorációkhoz.
Vastagság: Ø kb. 0,7 mm
60 32 68  150 m/tekercs ...................... 4.280,—

Ezüstzsinór - Ø 0,8 mm

Ünnepélyes  
dekorációk- 
hoz kiválóan  
alkalmas.

 
Vastagság: Ø kb. 0,8 mm
60 25 96  20 m/tekercs ........................... 790,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA ZSINÓROK & KÖTELEK 564

18 92

Elkészítési minta  
Formalyukasztó XXL - Kerek díszszegéllyel (cikkszám 401090, 
401767) és Gombkeverék - modern (cikkszám 501894)
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Elkészítési példa

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 565ZSINÓROK & KÖTELEK 

Aranyzsinór - Ø 0,8 mm

Ünnepélyes dekorációkhoz kiválóan alkalmas.
Vastagság: Ø kb. 0,8 mm
60 25 95 20 m/tekercs ........................... 790,—

Lurex zsinór - Ø 1 mm

Ünnepélyesen fénylő,  
drót nélkül! 
Vastagság: Ø 1 mm 
Szín: arany
60 24 83 18 20 m/tekercs ........................ 880,—

Zsinór csillogó - Ø 2,5 mm

Előkelően beleszőtt fémszálak,  
ideális ünnepi alkalmakra. 
Vastagság: Ø kb. 2,5 mm 
Szín: arany
60 24 35 18 25 m/tekercs ..................... 2.700,—

Zsinór - Ø 2 mm

Különösen szép,  
fénylő minőség. 
Vastagság: Ø kb. 2 mm
 
 
 
   
 
Színek + számok: 
krém-06, piros-30 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 37 .. 50 m/tekercs ..................... 4.320,—

Szaténzsinór szivárvány színekben -  
Ø 1,5 mm

Sima, fénylő szalag, nagyon erős neonszínek-
ben, sokféle használatra. Ideális szalagnak 
Kumihimohoz vagy ékszermedálhoz.
Vastagság: Ø 1,5 mm
60 30 32 100 m/tekercs ...................... 3.290,—

Szaténzsinór Rajna - Ø 2 mm

Sima, csillogó zsinór különböző használatra. 
Ideális zsinórnak a Kumihimo-hoz vagy ékszer-
medálhoz. 
Vastagság: Ø 2 mm
Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, piros-30, pink-43,  
világoszöld-51, középzöld-55, aqua-61,  
középkék-65, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 34 .. 50 m/tekercs ..................... 2.970,—

Papírmadzag dróttal - Ø 1,5 mm

Ideális kanálbabák, agyagfigurák, babák hajá- 
hoz, stb., de tűződíszekhez, ajándékokhoz, stb. 
is. Dróttal! 
Vastagság: Ø kb. 1,5 mm
Színek + számok:  
fehér-01, natúr-02 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 53 .. 50 m/tekercs ..................... 1.790,—

Filczsinór - Ø 4 mm

Divatos kiegészítés  
virágdekorációkhoz,  
barkácsmunkákhoz, stb.  
Érdekes optika keletkezik  
a változó zsinórvastag- 
ságnak köszönhetően. 
Vastagság: Ø kb. 4 mm
 

 
 
 
Színek + számok: 
natúrfehér-01, piros-30, világoszöld-51,  
szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
60 30 43 .. 10 m/tekercs ..................... 1.030,—

Gyapjúzsinór készlet - Ø 4 mm

Divatos kiegészítő virágdekorációkhoz, barká- 
csoláshoz, stb. Érdekesen néz ki a kissé változó 
zsinórvastagságnak köszönhetően.
Hossz: kb. 10 m 
Vastagság: kb. 4 mm 
Színek: órózsaszín, magenta, pasztell- 
 kék, türkiz, iszapszürke
60 32 51 5 tekercs/cs. ......................... 4.540,—

Rojtos szegély - 15 mm

Ideális különböző varrómunkák, sajátkészítésű 
konyhai ajándékok, vintage dekorációk, stb. 
díszítéséhez.
Szélesség: kb. 15 mm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: max. 40 °C-on
50 21 98 10 m/tekercs ........................ 2.860,—

Filczsinór - 5 mm

Ideális felragasztani, felvarrni, szőni,  
virágkiegészítésnek, stb. 
Szélesség: 5 mm 
Vastagság: kb. 3 mm
 

 
 
  
 
Színek + számok: 
sárga-10, kék-60,  
A színek számát kérjük megadni!
30 11 20 .. 10 m/cs. ............................... 950,—

Filcszalag fű - 20 mm

Gondosan stancolt, tavaszi dekorációkhoz  
kiválóan alkalmas, pl.: tájak, tojástartó, 
kosárka, stb. 
Hossz: 2-szer egyenként kb. 100 cm 
Magasság: kb. 20 mm 
Vastagság: kb. 2 mm
60 04 84 per cs. ...................................... 750,—

Elkészítési példa
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Vert csipke II - 10 mm

Szépen kidolgozott csipke,  
ideális konyhai ajándékok  
díszítéséhez, felvarrni  
különböző munkákra, stb.
Szélesség: kb.10 mm 
Alapanyag: 100% pamut 
Mosható: max. 40 °C-on
50 17 78 01 10 m/tekercs ..................... 1.620,—

Vert csipke Vienna - 20 mm

Szépen kidolgozott csipke,  
ideális konyhai ajándékok  
díszítéséhez, felvarrni  
különböző munkákra, stb. 
Szín: fehér 
Szélesség: kb. 20 mm  
Alapanyag: 100% pamut  
Mosható: max. 40 °C-on
50 21 97 10 m/tekercs ........................ 2.860,—

Szalag virágok - 20 mm

Keskeny csipkés szalag,  
könnyű felosztani.
Szín: fehér 
Szélesség: kb. 20 mm
60 28 60 2 m/tekercs .......................... 1.320,—

Szalag körök - 50 mm

Széles 
csipkeszalag,  
könnyű felosztani.
Szín: fehér 
Szélesség: kb. 50 mm
60 28 84 2 m/tek. ................................. 1.780,—

Díszítő rostpapír - 300 mm

Átlátszó, textil rostpapír különböző használatra. 

Szélesség: 300 mm

Sizoflor

Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, almazöld-50 
A színek számát kérjük megadni!
40 14 94 .. 5 m/tekercs ....................... 2.090,—

Sizoweb 

Színek + számok:  
türkiz-63, lila-70 
A színek számát kérjük megadni!
40 15 00 .. 5 m/tekercs ....................... 2.090,—

HÁNCS
Viszkóza háncs - fényes

Egészben, egyforma széles, nem fakul, szára-
zon feldolgozni, nincs hulladék. 
Hossz: kb. 30 m
 

  
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
fehér-01, banánsárga-16, narancssárga-20, 
élénkpiros-30, pink-43, smaragdzöld-50, világos-
zöld-51, óceánkék-63, királykék-65 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 46 .. 30 m/köteg ........................... 590,—

Természetes háncs

Egy elengedhetetlen díszítőelem sokféle  
barkácsmunkához.
 

 
 
  
Színek + számok: 
élénkpiros-30, smaragdzöld-51 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 50 .. 50 g/köteg ............................ 630,— 
30 11 50 03 50 g/köteg, natúr ................. 450,—

Raffia Multicolour

5 színben harmonizáló  
színes háncsköteg,  
sokoldalúan használható. 
Hossz: egyenként 50 m
 

 
 
 

 
Színek + számok: 
sárga árnyalatok / zöld-10,  
piros árnyalatok / mohazöld-30,  
pink árnyalatok / zöld-43,  
zöld / kék árnyalatok-50, barna árnyalatok-80 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 48 .. 50 m/tekercs ..................... 1.980,—

Raffiaszalag - készlet

Sokoldalúan használható, színben harmonizáló.
Színek: sárga, piros, világoszöld, mentazöld,  
 kék, ibolyakék 
Hossz: egyenként 20 m
30 19 63 6 tekercs/cs. ......................... 7.020,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA ZSINÓROK & KÖTELEK - HÁNCS  566

TEKERCSELT MEDÁLOK

ALAPANYAG
Viszkóza háncs - fényes
(Cikkszám 301146.. kül. színekben) lásd fent

Fa - tekercselt korong
(Cikkszám 102054) lásd 155. oldal 
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DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 567BOGYÓK - MOHÁK & FÜVEK

BOGYÓK & GYÜMÖLCSÖK
Bogyóág

Kerek, kicsi bogyók,  
jól osztható. Ideális  
koszorúk, csokrok, stb.  
dekorálásához. Szép  
minőség. 24 ág egyen- 
ként kb. 11 bogyóval.
Bogyók: Ø kb. 10 mm 
Hossz: kb. 15,5 cm 
Szín: piros
60 31 22 24 db/cs. ............................... 3.190,—

Bogyóágak -  télies

Bogyókkal és tobozokkal  
gazdagon díszített havas 
ágak, kézzel tekert, 
könnyen osztható.
Hossz: kb. 15 cm 
Bogyók: Ø kb. 7 – 12 mm 
Toboz: kb. 2 cm
60 32 99 3 db/cs. ................................. 1.080,—

Bogyóág Nordic

Apró, kerek bogyók,  
kézzel tekert,  
könnyen osztható.  
Ideális koszorúk,  
virágdíszek, stb.  
készítéséhez.  
Szép minőség.
Bogyók: Ø kb. 10 mm 
Hossz: kb. 26 cm 
Szín: fehér
60 32 97 per db ...................................... 470,— 
60 32 98 10 db/cs. ............................... 4.140,—

Bogyóköteg

Fapálcára kézzel tekerve,  
ideális gyors dekorációkhoz,  
jól osztható. 
Bogyók: Ø kb. 12 mm 
Hossz: kb. 15 cm
60 28 75 15 db/köteg ............................. 200,—

Bogyók dróton

Gömbölyű bogyók, nemesen fénylő, kicsi 
üveggolyókkal díszítve. Különálló drótszáron, 
koszorúk, csokrok, stb. díszítéséhez. Szép 
minőség, kétféle. 
Bogyók: Ø kb. 12 mm (72 db), 18 mm (36 db) 
Hossz: kb. 10 cm 
Szín: piros
60 32 94 108 db/cs. ..............................5.110,—

Alma dróton

Valódinak tűnő alma,  
ideális őszi csokrokhoz.
Alma: Ø kb. 2,3 és 3,3 cm 
Hossz: kb. 10 cm 
Szín: piros
60 33 19 12 db/cs. ............................... 1.480,—

Légyölő galóca dróton

Egy kedves kiegészítés különböző barkács-
munkákhoz, kétféle.
Méret: kb. 2 és 2,5 cm 
Teljes hossz: kb. 7 és 8 cm
60 30 95 60 db/cs. ............................... 2.720,—

Légyölő galóca - fa
Mesebeli gombák, 
ideális egész éves 
dekorációkhoz. 
Méret: kb. 2,5 cm 
Fej: Ø kb. 1,7 cm 
Szín: piros / fehér / natúr
60 28 68 48 db/cs. ............................... 3.400,—

MOHÁK & FÜVEK
Izlandi moha

Sokféle  
dekorációhoz.
Színek + számok: 
natúr-03, almazöld-51 
A színek számát  
kérjük megadni!
60 23 01 .. 100 g/cs. ........................... 1.150,—

Natúrmoha

Ideális természetes dekorációkhoz, jászol- 
építéshez, stb. Az egyes darabok különböző, 
természetes méretben egy kb. 20 – 25 x 20 – 25 
cm-es méretet alkotnak. Méreteltérés termé- 
szetességükből fakadóan lehetséges. A szí-
nezésnek köszönhetően a mohalap friss, zöld 
színe hosszú ideig megmarad. 
Vastagság: kb. 2 – 3 cm 
Szín: zöld
60 27 52 per cs. ...................................... 810,—

Húsvéti fű

Dekorációs  
fű papírból. 
Szín: zöld
60 00 67 30 g/cs. .................................... 320,—

Dekorációs fű fából

Ideális alapanyag csokrokhoz, húsvéti fészek-
hez, stb.
Színek + számok: 
narancssárga-20, pink-43 
A színek számát kérjük megadni!
60 22 88 .. kb. 40 g/cs. .......................... 200,—
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KOSZORÚK & DEKORÁCIÓ
Koszorú - Clematis

Külső:	 Ø	kb.	10	cm	
Vastagság:	 kb.	2	–	3	cm
60 27 47 10 db/cs. ............................... 1.620,—

Koszorú - rőzse

Kiváló	minőségű	koszorú,	meszes	és	tisztán	
kidolgozva.
Külső:	 Ø	kb.	15	–	16	cm	
Vastagság:	 kb.	3	cm	
Szín:	 meszes	natúr
60 30 58 per db ...................................... 630,—

Koszorú - venyige

Stabil	koszorú,	különösen	szépen	kidolgozva.
Külső:	 Ø	kb.	21	cm	
Vastagság:	 kb.	5	cm
60 27 01 per db ................................... 1.240,—

Koszorú hamvas - venyige

Stabil	koszorú,	meszes,	szépen	kidolgozva.
Külső:	 Ø	kb.	30	cm	
Vastagság:	 kb.	8	cm
60 32 26 per db ................................... 2.860,—

Koszorú - hordalékfa

Stabil,	enyhén	antikolt	koszorú.		
Ideális	ajtókoszorúnak,	adventi	koszorúnak,	stb.
Külső:	 Ø	kb.	35	cm	
Vastagság:	 kb.	8	cm	
Szín:	 natúr
60 31 11 per db ................................... 3.170,—

Szív domború - fűzfa

Stabil	drótszív,		
fűzfával	körbetekerve,		
akasztóval.
Méret:	 kb.	25	x	22	cmm	
Vastagság:	 9,5	cm	
Szín:	 zöld
60 30 57 per db ................................... 1.400,—

Szív - vessző

Stabil	szív,		
kiválóan	kidolgozva.	
Méret:	 kb.	15	x	15	cm	
Vastagság:	 kb.	1,8	cm	
Szín:	 szürke	/	barna
60 27 40 per db ...................................... 540,—

Csillag - Clematis

Stabil,		
kiváló	minőségű		
3D	csillag,	szépen		
kidolgozva.	
Méret:	 kb.	7	cm	
Vastagság:	 kb.	2	–	3	cm	
Szín:	 barna
60 27 48 8 db/cs. ................................. 2.050,—

Borostyánfűzér különleges - műanyag

Kb.	150	levéllel	természetes	méretben	(kb.	
30	–	40	mm).	
Fűzér:	 Ø	kb.	40	–	80	mm	
Hossz:	 kb.	1,80	m
60 16 75 per db ................................... 2.480,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA KOSZORÚK & DEKORÁCIÓ568

Szalmarúd
Kézzel	készített	természetes		
termék,	nem	fehérített,		
nincs	impregnálva.		
A	méretek	kissé		
eltérőek	lehetnek.	
Hossz:	 kb.	45	cm	
Vastagság:	 kb.	4	–	5	cm
60 13 82 per db .........................................................................................................................430,—

Szalmakoszorú

Kézzel	készített	természetes	termék,	nem	fehérített,	nincs	impregnálva.	A	méretek	kissé	eltérőek	
lehetnek.	
Külső:	Ø	kb.	20	cm,	vastagság:	3	cm
60 13 79 per db .........................................................................................................................320,—
Külső:	Ø	kb.	25	cm,	vastagság:	kb.	4	cm
60 00 44 per db .........................................................................................................................380,—
Külső:	Ø	kb.	30	cm,	vastagság:	kb.	4	cm
60 13 80 per db .........................................................................................................................450,—
Külső:	Ø	kb.	35	cm,	vastagság:	kb.	6	cm
60 13 81 per db .........................................................................................................................540,—
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DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 569KOSZORÚK & DEKORÁCIÓ 

Eukaliptusz  
fenyő ág -  
textil / műanyag

Puha, rugalmas levelek és  
tűlevelek természetes kiné- 
zetet kölcsönöznek ennek  
az ágnak, kézzel tekert,  
könnyen osztható.
Hossz: kb. 25 cm
60 33 00 per db ...................................... 500,—

Fenyőág - műanyag

A puha, rugalmas tűlevelek természetes kinéze-
tet adnak az ágnak. 13 levehető vesszővel. 
Hossz: kb. 50 cm
60 16 59 per db ...................................... 900,—

Karácsonyfák hófödte - műanyag

Hófödte talpas  
karácsonyfák,  
ideálisak téli tájakhoz,  
jászolhoz, stb.
Méret: kb. 3,8 cm
60 31 36 10 db/cs. ............................... 1.280,—

Fenyőfák, havas - műanyag

Havas, fatalpas fenyőfák, ideálisak téli tájakhoz, 
jászolokhoz, stb. 
Méret: kb. 7,5 és 10 cm
60 18 57 2 db/cs. .................................... 990,—

Fenyőfák - műanyag

Havas, talpas fenyőfák  
venyigetalpon, ideális  
téli tájakhoz, jászolok- 
hoz, stb. 
Méret: kb. 14 cm
60 33 20 2 db/cs. .................................... 900,—

TERMÉSZETES DEKORÁCIÓ
Kagylókészlet

A legkülönbözőbb fajtákból álló lenyűgöző  
keverék csodálatos nyári hangulatot kölcsönöz  
a dekorációknak, pl. viasz- vagy zselégyertyák 
öntéséhez vagy szappanok készítéséhez.  
Ideális sokféle dekorációs megoldáshoz.  
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően  
a mennyiségük kissé eltérhet. 
Tartalom: kb. 180 – 200 db 
Méret: kb. 1,5 – 7 cm
60 20 25 kb. 1 kg/cs. ........................... 2.210,—

Levendulavirágok

Illatos, ömlesztett levendulavirágok illatpárnák, 
zsákok, babák megtöltéséhez, szappanöntés-
hez, stb. vagy egyszerűen csak szórni. Egy telje-
sen természetes nyersanyag mindenféle kémiai 
kezelés nélkül. Nem élelmiszer, fogyasztásra 
nem alkalmas! A természetes anyagok mérete, 
alakja és minősége változó, és a szállítástól 
függően a mennyiségük kissé eltérhet.
60 31 05 50 g/cs. .................................... 900,— 
60 31 06 500 g/cs. ............................... 6.300,—

Csillagok - nyírfakéreg

Fakéregből stancolt, nagyon dekoratív. 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: kb. 2,5 cm
60 09 55 kb. 300 db/cs. ....................... 2.790,—
Méret: kb. 4 cm
60 09 56 kb. 100 db/cs. ....................... 2.120,—
Méret: kb. 6,5 cm
60 09 57 kb. 90 db/cs. ......................... 2.860,—

Nyírfakéreg - lapok

Ideális alap virágdíszekhez és dekorációkhoz, 
sokoldalúan használható. A fehérre antikolt 
kéreg megnedvesítésével poharak, gyertyák, 
stb. köré tekerhető. Dróttal rögzítve hagyjuk 
száradni, hogy jobban megtartsák formájukat. 
Természetes termék, ezért méret, forma és 
tulajdonság különböző lehet és szállításon- 
ként a mennyiség különbözhet.
Méret: kb. 19 x 9 cm 
Vastagság: kb. 2 – 3 mm 
Szín: white washed
60 16 43 10 db/cs. ............................... 1.080,—
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Nincs minimális rendelési összeg!
Áruértékfüggő postaköltség:
 9.000 Ft-ig csak 1.440,– Ft 
18.000 Ft-ig  csak 1.080,– Ft 
 27.000 Ft-ig csak 720,– Ft
Ingyenes szállítás 27.000,– Ft felett!
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ALAPANYAG
Sógyurma keverék
(Cikkszám 301875) lásd 256. oldal

Szaggató forma - csillagok
(Cikkszám 300931) lásd 261. oldal

Csillagánizs
(Cikkszám 601615) lásd balra

Szegfűszeg
(Cikkszám 602746) lásd fent

Fahéjrudak
(Cikkszám 601604) lásd fent

Pékzsineg
(Cikkszám 501467.. klasszikus piros / fehér-30) lásd 564. oldal

Akril fényes lakk - KREUL
(Cikkszám 501335.. kül. színekben) lásd 474. oldal

Szegfűszeg

Illatos, kézzel válogatott szegfűszeg karácsonyi 
dekorációkhoz, ideális tűződíszekhez, dekoráci-
ós tálakhoz, illatgömbökhöz, stb. Nem élelmi- 
szer, fogyasztásra alkalmatlan! 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: kb. 1 – 2 cm
60 27 46  200 g/cs. ............................... 2.970,—

Csillagánizs

Illatos, kézzel válogatott csillagok karácsonyi de-
korációhoz, ideális tűződíszekhez, dísztálakhoz, 
illatgömbökhöz stb. Nem élelmiszer, fogyasztás-
ra nem alkalmas! 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: Ø kb. 2,5 – 4 cm
60 16 15  250 g/cs. ............................... 2.300,—

Fahéjtekercsek

Ezek az illatos fahéjtekercsek ideálisak dísz-
tálak, tűződíszek, adventi koszorúk stb. ké- 
szítéséhez. Nem élelmiszer, fogyasztásra  
nem alkalmas! 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: Ø kb. 20 – 40 mm 
Hosszúság: kb. 2,5 cm 
Tartalom: 450 – 500 g
60 29 09  per cs. ................................... 3.160,—

Fahéjrudak

Szép kiegészítés dekorá- 
ciókhoz. Nem élelmiszer,  
fogyasztásra alkalmatlan! 
A természetes anyagok  
mérete, alakja és minősé- 
ge változó, és a szállítás- 
tól függően a mennyisé- 
gük kissé eltérhet. 

Hossz: kb. 8 cm, tartalom: kb. 270 – 300 db
60 16 04  kb. 1 kg/cs. ........................... 5.580,—
Hossz: kb. 15 cm, tartalom: kb. 120 – 140 db
60 00 66  kb. 1 kg/cs. ........................... 5.720,—
Hossz: kb. 30 cm, tartalom: kb. 40 – 50 db
60 16 08  kb. 1 kg/cs. ........................... 6.010,—

Narancskarikák

Szárított karikák. Nem élelmiszer, fogyasztásra 
nem alkalmas! A természetes anyagok mérete, 
alakja és minősége változó és a szállítástól 
függően a mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: Ø 4 – 6 cm
60 30 84  250 g/cs. ............................... 1.800,—

Karácsonyi potpourri

Kiváló minőség, különböző nagyságú ter-
mészetes tobozokból, fahéjrudakból, szárított 
narancsszeletekből, csillagánizsból és kókusz-
dióból áll. 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően  
a mennyiségük kissé eltérhet. 
Toboz méretei: kb 5,5 – 7,5 cm 
Fahéjrúd hossz: kb. 8 cm 
Narancsszeletek mérete: Ø kb. 4 – 6 cm 
Csillagánizs mérete: Ø kb 2 – 3 cm 
Csillagok: kb 5 cm
60 29 71  750 g/cs. ............................... 2.710,—

Toktermések

Kis ágacskák egy vagy több szárított, hamvas 
külsejű tokterméssel. Ideális tűződíszekhez, 
adventi koszorúhoz, stb.
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően  
a mennyiségük kissé eltérhet. 
Toktermés mérete: Ø kb. 2 cm
60 32 12  250 g/cs. ............................... 2.810,—

Wallachi hüvely

Kicsi szárított gyümölcsök hamvas külsővel. 
Ideális tűződíszekhez, adventi koszorúhoz, stb.
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően  
a mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: Ø kb. 2 – 3,5 cm 
Tartalom: kb. 150 – 170 db
60 31 12  500 g/cs. ............................... 3.100,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA TERMÉSZETES DEKORÁCIÓ570

ILLATO S CSILLAGOK
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Vásároljon  
kényelmesen online!

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu
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ALAPANYAG
Tobozok előnyös csomag - fenyő
(Cikkszám 603129) lásd balra

Csengettyű kevert csomag
(Cikkszám 601585) lásd 318. oldal

Pékzsineg - Ø 1 mm
(Cikkszám 50146730) lásd 564. oldal

Lyukasztó csillag
(Cikkszám 400269, 401086) lásd 368. oldal

Hőragasztópisztoly G 250
(Cikkszám 400037) lásd 352. oldal

Papírmaradékok

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 571TERMÉSZETES DEKORÁCIÓ

Tobozok natúr - égerfa

Részben még ágdarabokon, kiváló minőségben.
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően  
a mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: kb. 2,5 – 3,5 cm 
Tartalom: kb. 270 – 300 db
60 31 61 500 g/cs. ............................... 3.280,—

Tobozok arany - fenyő

Kiváló minőség, nemesen aranyozott. 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően  
a mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: kb. 5 cm
60 32 28 6 db/cs. ................................. 1.080,—

Tobozok natúr / fehér - fenyő

Különösen szép, fehér csúcsos tobozok,  
kitünő minőség.
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően  
a mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: kb. 3 – 5 cm 
Tartalom: kb. 35 db
60 33 16 kb. 35 db/cs. ......................... 3.310,—

Tobozok előnyös csomag - fenyő

Különösen szép tobozok, kiváló minőség. 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: kb. 3 – 5 cm 
Tartalom: kb. 125 – 150 db
60 31 29 kb. 800 g/cs. ......................... 2.880,—

Tobozok - fenyő

Különösen szép  
tobozok, kiváló  
minőség. 
A természetes  
anyagok mérete,  
alakja és minősé- 
ge változó, és a  
szállítástól függően  
a mennyiségük  
kissé eltérhet. 
Méret: kb 5 – 10 cm 
Tartalom: kb. 10 db
60 29 70 kb. 600 g/cs. ......................... 1.370,—

Toboz natúr / fehér - fenyő

Kiváló minőség, fehér csúcsokkal. 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően  
a mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: kb. 6 – 8 cm 
Tartalom: kb. 22 – 26 db
60 28 76 kb. 250 g/cs. ......................... 2.410,—

Natúrkeverék tobozokkal

Nagyon szép minőség barkácsoláshoz, 
különböző tobozok, faszeletek, faágak és  
bogyók. A természetes anyagok mérete,  
alakja és minősége változó. 
Toboz: kb. 3 – 6 cm 
Faszeletek: Ø kb. 4,5 cm 
Faágak: kb. 10 cm 
Bogyók: kb. 6 cm
60 33 17 20 db/cs. ............................... 1.190,—

Buddha dió

Sokféle dekorációs lehetőség, különösen ideális 
mini karácsonyi jászolnak. 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. 
TIPP: Hozzáillő jászolfigura 30 – 35 mm  
 (Buddha Nut fekvőhöz) vagy 40 – 50 mm  
 (Buddha Nut állóhoz).
Méret: kb. 8 – 12 cm x 6 – 8 cm
60 32 34 8 db/cs. ................................. 2.030,—

Kókuszhéj felek

Sokféle dekorációs lehetőség, ideális mini  
jászolként. 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. 
TIPP: Hozzáillő jászolfigurák 40 – 50 mm.
Méret: Ø kb. 8 – 11 cm 
Szín: fénylő arany
60 33 05 10 db/cs. ............................... 4.100,—

TOBOZCSILLAG
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Fakorong / ágszelet natúr

 

Sokoldalú, vékony faszeletek pl.: mozaikhoz, 
képekhez, asztali dekorációkhoz, stb. 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. Kisebb repedések 
vagy kéregleválások előfordulhatnak.
Méret: Ø kb. 12 – 30 mm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Tartalom: kb. 100 db / cs.
60 25 97 per cs. ................................... 1.400,—

Faszeletek natúr - nyírfa
Csodás előnyös csomag különböző méretű 
nyírfaszeletekkel. Felülete fűrészelt, ideális 
különböző barkácsmunkákhoz mint pl. mozaik, 
képek és natúr dekorációkhoz. 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. Kisebb repedések 
vagy kéregleválások előfordulhatnak.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Méret: Ø kb. 15 – 30 mm, vastagság: kb. 9 mm 
tartalom: kb. 0,5 kg (természetességük miatt 
kötetlenül kb. 90 – 110 db)
60 29 69 per cs. ................................... 2.120,—
Méret: Ø kb. 20 – 50 mm, vastagság: kb. 7 mm 
tartalom: kb. 0,5 kg (természetességük miatt 
kötetlenül kb. 50 – 110 db)
60 28 15 per cs. ................................... 1.700,—
Méret: Ø kb. 30 – 90 mm, vastagság: kb. 10 mm 
tartalom: kb. 1 kg (természetességük miatt  
kötetlenül kb. 40 – 80 db)
60 28 16 per cs. ................................... 3.200,—

Méret: Ø kb. 60 – 85 mm, vastagság: kb. 8 mm
60 27 00 kb. 20 db/cs. ......................... 2.190,—

Méret: Ø kb. 100 – 140 mm, vastagság: kb. 20 mm
60 31 85 5 db/cs. ................................. 2.860,—

Faszelet natúr ovális - nyírfa

A természetes, robusztus kérges nyírfa deszka-
lap sok remek alkotási lehetőséget kínál, mint pl. 
festés akrilfestékkel vagy pirográfia. Fűrészelt 
felület.
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: kb. 150 – 200 mm 
Vastagság: kb. 10 mm
10 19 87 per db ...................................... 720,— 
 20 db-tól .................................. 640,—

Faszeletek natúr hosszúkás - nyírfa
Fűrészelt felület, ideális sok barkácsmunkához, 
mint pl. mozaik, képek és természetes dekorá-
ciókhoz. 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. Kisebb repedések 
vagy kéregleválások előfordulhatnak. 

 

 
Méret: kb. 60 – 70 x 150 – 200 mm 
Vastagság: kb. 8 mm
60 32 13 6 db/cs. ................................. 2.380,—

Méret: kb. 70 – 80 x 250 – 300 mm 
Vastagság: kb. 10 mm
60 32 14 4 db/cs. ................................. 3.170,—

Méret: kb. 100 – 110 x 350 – 400 mm 
Vastagság: kb. 13 mm
60 32 15 2 db/cs. ................................. 2.660,—

Ágdarabok natúr

Kis ágak mókás figurák, mini tutajok,  
szép asztalidíszek, faragások, stb. készítéséhez.  
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet.  Kisebb repedések 
vagy kéregleválások előfordulhatnak.
Méret: Ø kb. 10 – 20 mm 
Hossz: kb. 30 – 80 mm 
Tartalom: kb. 1 kg (természetességükből  
 adódóan kb. 80 – 100 db)
60 31 23 per cs. ................................... 2.910,—

Dekorációs talpak - fa

Ideális dekorációs fákat készíteni hungarocellkú-
pokból, mohából, tobozokból, stb.  
Természetes termék, ezért méret, forma és 
tulajdonság különböző lehet. Kisebb repedések 
vagy kéregleválások előfordulhatnak. 
TIPP: Hungarocellkúpot (cikkszám 300162)  
 kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 8 cm 
Törzs: Ø kb. 1 cm 
Fakorong: Ø kb. 4,5 cm
60 33 18 3 db/cs. ................................. 1.060,—
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ALAPANYAG
Dekorációs talpak - fa
(Cikkszám 603318) lásd fent

Hungarocellkúp
(Cikkszám 300162) lásd 332. oldal

Faszeletek natúr ovális / hosszúkás - nyírfa
(Cikkszám 603213) lásd fent

Filczsinór - Ø 4 mm
(Cikkszám 603043..) lásd 565. oldal

Szóródíszek angyalka Marie - fa
(Cikkszám 603196) lásd 604. oldal

Bogyóágak - télies
(Cikkszám 603299) lásd 605. oldal

Alma dróton
(Cikkszám 603319) lásd 605. oldal

KARÁCSONYI  DEKORÁCIÓ

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu
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Barkácstipp-leírás a webáruházunkban:  
Barkácstipp / Karácsony: Természetes jászol
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DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 573TERMÉSZETES DEKORÁCIÓ

Uszadékfa

Sokoldalú dekorációs lehetőség, pl. vázákhoz, 
asztali dekorációnak vagy szóródíszként, ... 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. 
Hossz: kb. 7 – 10 cm 
Vastagság: kb. 6 mm 
Tartalom: kb. 24 – 26 db
60 30 49 200 g/cs. ............................... 1.180,—

Uszadékfa - természetes forma

Sokoldalú dekorációs lehetőség, pl. vázákhoz, 
asztali dekorációkhoz vagy szórni, ... 
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően a 
mennyiségük kissé eltérhet. 
Méret: kb. 8 – 13 cm 
Tartalom: kb. 20 – 25 db
60 16 39 1.000 g/cs. ............................ 3.460,—

Nyírfatörzs natúr, egyenes vágás
Hangulatos dekorációkhoz. Ideális kombinálni 
fémmel, textillel, fával, hungarocellel, stb. Egyik 
végén egy középre fúrt lyukkal (kb. Ø 4 mm) 
dekorációkhoz. A természetes anyagok mérete, 
alakja és minősége változó, és a szállítástól 
függően kissé eltérhet. Kisebb repedések vagy 
kéregleválások előfordulhatnak.
TIPP: Lángot (cikkszám 603131), nyuszifejet  
 (cikkszám 603291) vagy teamécsest  
 (cikkszám 300548) kérjük hozzárendelni!
 

 
 

Magasság: kb.100 mm, vastagság: Ø kb. 40 – 60 mm
10 22 03 per db ...................................... 560,— 
 20 db-tól .................................. 520,—

Magasság: kb. 150 mm, vastagság: Ø kb. 40 – 60 mm
10 22 04 per db ...................................... 670,— 
 20 db-tól .................................. 630,—

TIPP: Lángot (cikkszám 603131) vagy szárnyat  
          (cikkszám 603132) kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 200 mm, vastagság: Ø kb. 50 – 80 mm
10 22 05 per db ...................................... 740,— 
 20 db-tól .................................. 700,—
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Elkészítési példa

Nyírfatörzs natúr, srég vágás

A ferdére vágott törzsecskékből vicces manók, 
télapók, húsvéti nyulak, stb. készíthetőek. Felül 
srégen fűrészelt.
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó. Kisebb repedések vagy 
kéregleválások előfordulhatnak.
Magasság: kb. 140 – 150 mm 
Vastagság: Ø  kb. 40 – 60 mm
10 19 88 per db ...................................... 490,— 
 20 db-tól .................................. 450,—

Teamécsestartó -  
nyírfa

Ez a kimondottan dekoratív teamécsestartó 
tökéletes kiegészítője egy hangulatos lakásnak 
minden évszakban. Fűrészelt felület.
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően kissé 
eltérhet. Kisebb repedések vagy kéregleválások 
előfordulhatnak.
TIPP: Hozzáillő teamécsest Ø kb. 38 mm  
 (cikkszám 300254 vagy cikkszám 301546)  
 kérjük hozzárendelni. 
Vastagság: Ø kb. 70 – 90 mm

Magasság: kb. 100 mm
10 20 75 per db ...................................... 770,— 
 20 db-tól .................................. 700,—
Magasság: kb. 150 mm
10 20 76 per db ...................................... 820,— 
 20 db-tól .................................. 750,—
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KOSARAK, TÁLAK  
& TARTÓK

Kerek kosár - fém

Stabil,  
kerek kosár  
fémfonattal,  
fafogantyúval. 
Méret:  Ø kb. 11 cm 
Magasság:  kb. 5 cm 
Teljes magasság: kb. 12,5 cm 
Szín:  sötétbarna
60 26 53 per db ...................................... 860,—

Kosár kerek - hántolt fűzfavesszőből

Stabil kosár két füllel és fóliabetéttel,  
ezáltal friss virágokhoz és kisebb növényekhez 
is használható. 
Méret:  Ø kb. 14,5 cm 
Magasság:  kb. 7 cm 
Teljes magasság: kb. 10 cm
60 26 29 per db ...................................... 590,—

Kosár kerek - vessző

Stabil kosár kettő füllel és fóliabetéttel,  
így friss virágokhoz is alkalmazható.  
Méret:  Ø kb. 15 cm 
Magasság:  kb. 8 cm 
Teljes magasság: kb. 11 cm
60 13 97 per db ...................................... 710,—

Kosár készlet ovális - hántolt 
fűzfavessző / venyige

Stabil fóliabetétes  
kosarak, így friss virágokhoz  
és kisebb növényekhez alkalmas.
Méret: kb. 21 x 12, 25 x 16 és 29 x 19 cm 
Magasság: kb. 10, 11 és 13 cm
60 30 98 3 db/cs. ................................. 4.310,—

Kosár ovális füllel - vessző

Stabil kosár erős tartófüllel. Ideális sziromkosár-
nak esküvőkre, Úr napjára, stb. 
Méret:  kb. 16 x 21 cm 
Magasság:  kb. 8,5 cm 
Teljes magasság: kb. 17 cm
60 14 05 per db ................................... 1.940,—

Vödör Finello Ø 6,5 cm - fém

Kicsi vödör, belül és kívül  
többszörösen lakkozva  
(zománchatás), ideális  
kaspónak, vázának  
vagy tűzővirághoz, stb. 
Méret: Ø kb. 6,5 cm 
Magasság: kb. 5,5 cm 
Szín: fehér
60 29 40 per db ...................................... 340,—

Vödör - cink / fém

Kis vödör fogantyúval,  
kívül-belül többszörö- 
sen lefestve (zománc  
effektus), ideális kaspó- 
ként, vázának vagy  
virágdíszeknek, stb.
Méret: Ø kb. 11,5 cm 
Magasság: kb. 10,5 cm 
Szín: fehér
60 33 13 per db ...................................... 570,— 
60 33 14 8 db/cs. ................................. 4.300,—

DEKORÁCIÓS TÁNYÉROK
Tányér Elegance - fém

Fényes tányér, ideális gyertya alá vagy 
különböző használatokra.
Méret:  Ø kb. 15 cm 
Pakolható felület: Ø kb. 9,5 cm
60 32 05 per db ...................................... 710,—

Tálca, négyszögű - műanyag

Modern tálca. Ideális asztali díszekhez,  
gyertyákhoz, stb.
Méret: kb. 28 x 12 x 2,5 cm 
Állítható felület: 22 x 2,5 cm 
Szín: márványozott szürke
60 32 95 per db ...................................... 650,—

Tálca Valbone - MDF
 

Masszív tálca magas peremmel, megtölthető. 
H x Sz x M: kb. 40 x 14 x 2,2 cm 
Mélység: kb. 1,8 cm 
Szín: barna / fehér patinált
60 27 14 per db ................................... 1.580,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA KOSARAK, TÁLAK & TARTÓK 574
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7 x 24 órában elérhető!
www.winkleriskolaszer.hu
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ÜVEGTERMÉKEK
Üvegtányér

Kiváló minőségű tál, ideális mozaiktechnikához, 
üvegfestéshez vagy különböző dekorációkat 
állíthatunk rá.
Üvegvastagság: kb. 4 mm

négyzet

Méret: kb. 10 x 10 cm
50 11 89 per db ...................................... 380,— 
 6 db-tól .................................... 340,— 
 72 db-tól .................................. 290,—
Méret: kb. 14 x 14 cm
50 11 88 per db ...................................... 680,— 
 6 db-tól .................................... 650,— 
 72 db-tól .................................. 610,—
Méret: kb. 19 x 19 cm
50 11 90 per db ...................................... 830,— 
 6 db-tól .................................... 790,— 
 36 db-tól .................................. 760,—

Üvegalátét -  
szögletes
Lapos, robusztus  
alátét csúszásbiztos  
lábakkal. Alkalmas  
különböző  
mozaiktechnikákhoz,  
üvegfestéshez vagy  
egyéb dekorációkhoz. 
Méret:  kb. 9 x 9 cm 
Üvegvastagság: kb. 4 mm
50 12 30 4 db/cs.. ................................ 1.370,— 
 4 cs.-tól ................................. 1.190,—

Üvegalátét - kerek
 

Nagyon robusztus  
és kristálytiszta,  
használható gyertyá- 
hoz, aprósütemények- 
hez, díszekhez, stb. 
Méret:  Ø kb. 11 cm 
Pakolható felület: Ø kb. 8,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 1,2 cm
50 15 27 per db ...................................... 580,— 
 6 db-tól .................................... 560,— 
 96 db-tól .................................. 520,—

Tüköralátét

Tükör fazettacsiszolással és filclapokkal, ideális 
gyertyaalátétnek, mozaikkal ragasztható, üveg-
festékkel festhető, stb. Egy képakasztóval fali 
tükörként is használható. 
Méret: kb. 15 x 15 cm 
Vastagság: kb. 4 mm
50 02 72 per db ...................................... 820,— 
 6 db-tól .................................... 790,— 
 36 db-tól .................................. 720,—

Kémcső - polisztirol

Polisztirolból, ezáltal törésálló, kristálytiszta, 
virágvázának, stb., perem nélkül. 
TIPP: Szükség esetén parafadugót  
 (cikkszám 101967) kérjük hozzárendelni.
Cső: Ø kb. 16 mm 
Hossz: kb. 150 mm 
Űrtartalom: kb. 25 ml
30 01 38 per db .......................................110,— 
 10 db-tól .................................... 90,—

Kémcső - üveg
Igazi üvegből, kémiai kísérletekhez, virág-
vázának stb., peremmel.
 

 
TIPP: Szükség esetén parafadugót  
 (cikkszám 101967) kérjük hozzárendelni. 
Cső: Ø kb. 15 mm 
Hossz: kb. 100 mm 
Űrtartalom: kb. 12 ml
50 12 36 per db ...................................... 150,— 
50 22 24 24 db/cs. ............................... 3.060,— 
50 16 07 144 db/cs. ........................... 15.480,—

TIPP: Szükség esetén parafadugót   
 (cikkszám 102109) kérjük hozzárendelni. 
Cső: Ø kb. 17 mm 
Hossz: kb. 180 mm 
Űrtartalom: kb. 25 ml
50 12 37 per db ...................................... 170,— 
50 16 08 100 db/cs. ........................... 13.280,—

TIPP: Szükség esetén parafadugót  
 (cikkszám 102110) kérjük hozzárendelni.
Cső: Ø kb. 29 mm 
Hossz: kb. 200 mm 
Űrtartalom: kb. 100 ml
50 12 38 per db ...................................... 400,— 
50 16 09 50 db/cs. ............................. 16.160,—

Parafadugó - kúp alakú

Ideális dugó kémcsövekhez, amelyeket megtölt-
hetünk fűszersóval, fürdősóval, stb. 
 
Illik kémcsöveinkez cikkszám: 300138  
(Ø 16 mm, polisztirol), valamint  
cikkszám: 501236 / 501607  
(Ø 15 mm, üveg). 
Teljes hossz: kb. 22 mm, parafadugó: Ø 14 – 17 mm
10 19 67 per db .......................................110,—

Illik kémcsöveinkez cikkszám:  
501237 / 501608 (Ø 17 mm, üveg).

Teljes hossz: kb. 26 mm, parafadugó: Ø 15 – 18 mm
10 21 09 per db ...................................... 130,—

Illik kémcsöveinkez  
cikkszám: 501238 / 501609  
(Ø 29 mm, üveg). 

Teljes hossz: kb. 32 mm, parafadugó: Ø 26 – 30 mm
10 21 10 per db ...................................... 220,—

Üvegkocka - átlátszó
 
 
 
 
 
 
 

 
Ez a vastag falú üveg tetszetős formában  
sokoldalúan alkalmazható. 
H x Sz x M: kb. 5,5 x 5,5 x 5,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 3 mm
50 11 80 per db ...................................... 470,— 
 24 db-tól .................................. 430,—
H x Sz x M: kb. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 4 mm
60 01 07 per db ...................................... 610,— 
 6 db-tól .................................... 580,—
H x Sz x M: kb. 9,5 x 9,5 x 9,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 5 mm
50 11 81 per db ...................................... 900,— 
 6 db-tól .................................... 860,—

Üvegpohár - Potmania
 
 
 
 
 
 
 

Vastagfalú üvegből, sokoldalúan használható.
Üvegvastagság: kb. 3 mm

Méret: Ø kb. 6,5 cm, magasság: kb. 6,5 cm 
50 12 05 per db ...................................... 240,— 
 12 db-tól .................................. 220,— 
 144 db-tól ................................ 180,—
Méret: Ø kb. 8,5 cm, magasság: kb. 8,5 cm
50 12 01 per db ...................................... 400,— 
 12 db-tól .................................. 380,—
Méret: Ø kb. 12 cm, magasság: kb. 11 cm
50 12 06 per db ...................................... 670,— 
 6 db-tól .................................... 650,— 
 18 db-tól .................................. 610,—

Üveg mécsestartó füllel

Robusztus üveg fémfüllel. 
Méret: Ø kb. 8 cm 
Magasság fül nélkül: kb. 10 cm 
Üvegvastagság: kb. 4 mm
50 12 10 per db ...................................... 740,— 
 8 db-tól .................................... 700,— 
 48 db-tól .................................. 660,—

www.winkleriskolaszer.hu
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Teamécsestartó - átlátszó

Vastag falú üveg. 

Méret: Ø kb. 5 cm 
Magasság: kb. 3 cm 
Üvegvastagság: kb. 3 mm
50 15 09 00 per db .................................. 270,— 
 24 db-tól .............................. 250,— 
 192 db-tól ............................ 220,—

Teamécsestartó - henger
Robusztus teamécsestartó vas- 
tagfalú üvegből, jó stabilitású a  
nehéz talpnak köszönhetően. 
Méret: Ø kb. 6 cm 
Magasság: kb. 7 cm 
Üvegvastagság: kb. 2 mm
50 18 98 6 db/cs. ................................. 1.760,—

Mécses - heavy

Vastag üvegből. 
Méret: Ø kb. 10 cm 
Magasság: kb. 10 cm 
Üvegvastagság: kb. 8 mm
50 12 23 per db ...................................... 950,— 
 8 db-tól .................................... 920,—

Üvegváza / 
üvegek - Slim

Nagyon robusztus,  
több vázát kombinálva  
divatos dekorációkat  
készíthetünk. 
TIPP: Hozzáillő parafadugót  
 (cikkszám 602817) kérjük hozzárendelni. 
Méret:  Ø kb. 3 cm 
Magasság:  kb. 16,5 cm 
Vázanyílás:  Ø kb. 1,9 cm 
Üvegvastagság: kb. 2 mm
50 12 14 3 db/cs. ................................. 1.440,—

Parafadugó kúp alakú
Kiváló minőségű, kúp alakú parafa- 
dugó, ideális üvegvázáinkhoz  
(cikkszám 501213 és 501214). 
Teljes magasság: kb. 32 mm 
Parafa:  Ø 18 – 22 mm
60 28 17 per db ...................................... 140,—

Üvegváza - Cyli

 

Csodálatos váza  
modern dizájnnal,  
jól festhető,  
szalvétatechnikához,  
stb. alkalmas. 
Méret:  Ø kb. 9 cm 
Magasság:  kb. 15 cm 
Üvegvastagság: kb. 1 mm
50 19 70 per db ................................... 1.120,— 
50 19 71 12 db/cs. ............................. 12.050,—

Üvegváza - Solifleur

Robusztus, szájjal fúvott váza egyszerű, modern 
dizájnnal. Sokféleképpen dekorálható, alkal-
mazható  pl.: festéshez, szalvétatechnikához, 
fagyhatáshoz, mozaikhoz, Tacky Tape-hez stb. 
Jó stabilitású.  Az üvegvastagságnál kisebb el-
térések lehetségesek, mivel a váza szájjal fúvott.  
Méret: Ø kb. 5 cm 
Magasság: kb. 20 cm 
Üvegvastagság: kb. 4 mm 
Talpvastagság: kb. 3,5 cm
50 12 12 per db ................................... 1.240,— 
 6 db-tól ................................. 1.220,— 
 36 db-tól ............................... 1.190,—

Üvegváza hasas

Robusztus váza szép formavilággal. Számos  
dekorációhoz használható, pl. festéshez, szal- 
vétatechnikához, stb. Jó stabilitású.
Űrtartalom: kb. 100 ml 
Méret: Ø kb. 7 – 2,5 cm 
Magasság: kb. 8 cm
50 20 92 2 db/cs. ................................. 1.280,— 
50 20 96 12 db/cs. ............................... 7.040,—

Üvegflakon akril dugasszal 150 ml
 

Robusztus palack akril dugasszal, tetszés 
szerint megtölthető gyümölcslével, szeszes 
italokkal, fűszerolajjal, ecettel valamint továb-
bi sajátkészítésű finomságokkal. Hagyjuk a 
kreativitásunkat szabadon szárnyalni! Jó ötlet 
vázaként az asztalra állítani.
Térfogat: kb. 150 ml 
Méret: 9 x 3 cm 
Magasság: kb. 11,5 cm
50 20 91 per db ...................................... 850,— 
50 20 95 8 db/cs. ................................. 6.050,—

Mini égősor - 20 LED

Beltéri égősor 1 AA elemmel  
működik, 20 LED egymástól  
5 cm távolságban vezetéken  
elrendezve. Az LED színe meleg- 
fehér, villogó funkció nélkül,  
kapcsolóval. Az elem és a kapcso- 
ló egy ezüstmetál színű üvegdugó- 
ba van bedolgozva. Ideális üvegeknek egy kb. 
1,9 cm-es belső  átmérőjű nyílással. Szállítás 
elem nélkül!
TIPP: Elemet (cikkszám 100305) kérjük  
 hozzárendelni!
LED méret: Ø kb. 1,8 mm 
Hossz: kb. 1,06 m 
Elemdoboz: kb. 8,8 x 2 cm
30 17 51 per db ................................... 1.980,—

Üveg teamécsestartóval

Robusztus üveg ráhelyezett teamécsestartóval. 
Számos dekorációhoz felhasználható, mint pl.: 
megtölteni, lefesteni, szalvétatechnikához, stb. 
Stabilan áll, teamécses nélkül. 
Méret:  Ø kb. 6 cm 
Magasság:  kb. 14 cm 
Üvegnyílás:  Ø kb. 3,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 5 mm
50 12 09 per db ...................................... 920,— 
 12 db-tól .................................. 870,— 
 24 db-tól .................................. 820,—

Gyógyszertári üveg

Robusztus, vastag falú üveg natúrháncs sza-
laggal, parafadugóval. Megtölthető fűszerrel, 
fűszersóval, kisebb tárgyakkal, stb. 
Űrtartalom:  kb. 300 ml 
Méret:  Ø kb. 6,5 cm 
Magasság  
parafadugó nélkül: kb. 12,5 cm
50 19 76 per db ...................................... 640,— 
50 19 77 12 db/cs. ............................... 6.480,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA ÜVEGTERMÉKEK576

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an

Deko_und_Floristik_HU.indd   576 15.07.2020   14:35:53



60 9950

00 10 30

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 577ÜVEGTERMÉKEK - DEKORKÖVEK

WECK - üvegek

Hagyományos Weck befőttesüveg vastag-
falú üvegből, fedéllel. Ideális saját készítésű 
befőttekhez, desszertekhez, fűszerhez, kisebb 
tárgyakhoz, stb.

Mini befőttes üveg 80 ml - WECK

TIPP: Gumitömítőt (cikkszám 501717) és  
 csipeszt (cikkszám 501719) kérjük 
 hozzárendelni. 
Űrtartalom: kb. 80 ml 
Méret: Ø kb. 7 cm 
Magasság fedél nékül: kb. 4,5 cm
50 20 21 12 db/cs. ............................... 5.390,—

Befőttes üveg 290 ml - WECK

TIPP: Gumitömítőt (cikkszám 501718) és 
 csipeszt (cikkszám 501719) kérjük  
 hozzárendelni.
Űrtartalom: kb. 290 ml 
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság fedél nékül: kb. 8,5 cm
50 20 22 6 db/cs. ................................. 3.350,—

Csatos üveg, kancsó 530 ml - WECK

Hagyományos vastagfalú Weck üveg, tetővel. 
Ideális megtölteni saját készítésű gyümölcslével, 
szósszal, fűszerrel, kisebb tárgyakkal, stb. 
TIPP: Gumitömítőt (cikkszám 501717) és  
 csipeszt (cikkszám 501719) kérjük  
 hozzárendelni. 
Űrtartalom: kb. 530 ml 
Méret: Ø kb. 6,7 – 7,5 cm 
Magasság fedő nélkül: kb. 18,4 cm
50 20 23 6 db/cs. ................................. 3.780,—

DEKORKÖVEK
Üvegkövek

Ezek az átlátszó 100 %-osan átszínezett 
üvegrögök kihangsúlyozzák a dekorációkat és 
a barkácstárgyakat. Ideálisak mozaikozáshoz, 
gyertyazseléhez, dekorációkhoz

 
Méret: Ø kb. 15 – 20 mm 
Tartalom: 500 g (kb. 100 db)
30 11 55 00 per cs. kristály .................... 630,—
30 11 55 10 per cs. sárga ....................... 900,—
30 11 55 30 per cs. piros ..................... 1.330,—
30 11 55 50 per cs. zöld .......................... 720,—
30 11 55 60 per cs. kék ........................... 720,—
30 11 55 99 per cs. kevert ...................... 850,—
 
Méret: Ø kb. 25 – 30 mm 
Tartalom: 500 g (kb. 27 db)
30 11 56 00 per cs. kristály .................... 630,—
30 11 56 99 per cs. kevert ...................... 850,—

Üvegkavics - frosted

Ezek a kissé átlátszó üvegkövek kihangsú- 
lyozzák a dekorációkat és a barkácstárgyakat. 
Ideálisak mozaikozáshoz, gyertyazseléhez, 
dekorációkhoz, stb.
Méret: Ø kb. 15  – 20 mm 
Szín: kevert színek 
Tartalom: kb. 120 db.
30 07 00 per cs. ...................................... 850,—
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Tömítőgyűrű - WECK

Vastagság: kb. 1 mm
Gumitömítés a Weck mini  
befőttesüveghez és  
csatos kancsóhoz. 
Méret: Ø kb. 6,7 cm
50 17 17 10 db/cs. .................................. 310,—

Gumitömítés a Weck  
mini befőttesüveghez. 
Méret: Ø kb. 8,6 cm
50 17 18 10 db/cs. .................................. 320,—

Befőttesüveg csipesz - WECK

Univerzális befőttesüveg  
csipesz minden Weck  
befőttesüveghez.  
2 db szükséges  
üvegenként.

50 17 19 12 db/cs. .................................. 680,—

Befőttesüveg üvegfedéllel - 125 ml

Légmentes csatos üvegzárral és fehér tömí- 
tővel, ideális megtölteni sajátkezűleg készített 
lekvárokkal és befőttekkel, mézzel, fűszerekkel, 
fűszersóval, kisebb tárgyakkal, stb. Tetszés 
szerint festhető és díszíthető. 
Űrtartalom: kb. 125 ml 
Méret: Ø kb. 8,5 cm 
Magasság: kb. 7 cm
50 20 20 6 db/cs. ................................. 4.050,—
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Üvegkavics - opál

Ezek az átlátszó, 100%-osan átszínezett  
üvegrögök kihangsúlyozzák a dekorációkat  
és a barkácstárgyakat. Ideálisak mozaikozás- 
hoz, gyertyazseléhez, homok- és díszítőgra- 
nulátumos alkotásokhoz.  
Méret: Ø kb. 15 – 20 mm 
Szín: kevert színek 
Tartalom: kb. 100 db
30 14 69 99 per cs. ............................... 1.080,—

Féldrágakövek

Dobban simára polírozott természetes kövek 
színpompás keveréke. A formák és színek sok 
mindenhez ihletet adnak, pl. dekoráció, mozaik, 
játékkövek a kincsesládikóba, gyerekszületés- 
napra vagy elsőáldozásra, stb.
Méret: Ø kb 5 – 10 mm 
Szín: kevert színek
30 18 22 1 kg/cs. ................................. 5.720,—

Folyami kavics

Egy csodás díszítési lehetőség, pl.: vázákhoz 
vagy szórni, stb.
Méret: 5 – 20 mm
60 24 92 03 1 kg/cs. ................................ 880,—

KARÁCSONYI GÖMBÖK
Tükörgömbök - üveg

Gyönyörű gömbök dróton,  
ideális tűződíszekhez,  
koszorúkhoz, stb. 
Méret: Ø kb. 2 cm
 

  
 
 
Színek + számok: 
fehér fényes-01, arany fényes-18,  
piros fényes-30, türkiz fényes-63 
A színek számát kérjük megadni!
60 25 00 .. 12 db/köteg ......................... 580,—

Gömbmix - műanyag

Kiválóan megmunkált  
törhetetlen karácsonyfa- 
gömbök, úgy néznek ki  
mint az üveggömbök,  
akasztóval és zsinórral. 
Matt, fényes és csillámos.  
Két méretben. Ideálisak  
koszorúkhoz, tűződíszek- 
hez, stb.
Méret: Ø kb. 3 és 4 cm
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
eukaliptusz-57, királyibolyakék-74 
A színek számát kérjük megadni!
60 32 06 .. 26 db/cs. ........................... 1.330,—

Karácsonyfagömb - műanyag

 

Kiválóan megmunkált  
törhetetlen karácsonyfa- 
gömb, úgy néz ki mint  
az üveggömb, akasztóval,  
matt és fényes.  
(Kivétel: téli fehér  
csak matt)
 

 

Színek + számok:  
téli fehér-01, karácsonypiros-30 
A színek számát kérjük megadni!
Méret: Ø kb. 6 cm
60 25 07 .. 12 db/cs. ........................... 1.260,—

Színek + számok:  
téli fehér-01, gyöngy / pezsgő-02,  
karácsonypiros-30 
A színek számát kérjük megadni!
Méret: Ø kb. 8 cm
60 25 08 .. 6 db/cs. ............................. 1.220,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA KARÁCSONYI GÖMBÖK578

ALAPANYAG
Karácsonyi gömb -  
műanyag Ø 6 és 8 cm
(Cikkszám 602507.. és 602508.. téli fehér-01)  
lásd jobbra

Barkácsfilc - 20 x 30 cm
(Cikkszám 301114.. fekete-90) lásd 305. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. mandarin-21, fekete-90)  
lásd 474. oldal

Mikulássapka - filc
(Cikkszám 301421) lásd 318. oldal

Kockás szalag készlet - 6 mm
(Cikkszám 603152) lásd 558. oldal

KARÁCSONYI  P INGVIN

Elkészítési példa  
Ready Mix temperafesték - ARISTO (Cikkszám 501959..)
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DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 579VIRÁGSZALAGOK - DRÓTOK

VIRÁGSZALAGOK
Virágszalag / tape / kertészszalag

Valódi,  
kiváló minőségű  
virágszalag. 
Szélesség: 13 mm 
Szín: zöld
60 23 38 50 27 m/tekercs ........................ 570,—

Ragasztószalag - Tenax

Ideális gyertyák és más dekorációs termékek 
rögzítéséhez. A ragasztószalag tapad kövön, 
kerámián, üvegen, agyagon, fémen és számos 
más sima felületen. Vízálló és könnyen  
formálható. 
Szín: zöld 
Vastagság: kb. 2 mm
60 18 16 1 m/tekercs ............................. 880,—

KITŰZŐ ALAP
Kitűző alap

Biztonságos rögzítőkapoccsal.
Méret: kb. 25 mm 
Szín: platina
70 00 21 per db ........................................ 80,— 
70 00 20 100 db/cs. ............................. 5.020,—

TŰZŐFORMÁK
Száraz tűzőszivacs tégla

Méret: 23 x 11 x 7,5 cm
60 00 90 20 db/cs. ............................... 7.420,—

Vizes tűzőszivacs tégla

Méret: 23 x 11 x 7,5 cm
60 00 91 20 db/cs. ............................... 4.660,—

DRÓTOK
Virágkötő drót

 

Lakkozott. 
Vastagság: Ø 0,35 mm
Színek + számok:  
zöld-50, barna-80 
A színek számát kérjük megadni!
60 21 45 .. 100 m/tekercs ...................... 520,—

Virágkötő drót fapálcára tekerve

Vastagság: yØ 0,65 mm

Színek + számok:  
horganyzott-00, zöld-50 
A színek számát kérjük megadni!
60 21 47 .. 35 m/tekercs ........................ 280,—

Tűződrót
 
 
 
 

Hossz: 30 cm 
Szín: horganyzott

Vastagság: Ø 1,0 mm
60 00 33 30 db/cs. .................................. 300,—
Vastagság: Ø 1,4 mm
60 08 31 12 db/cs. .................................. 300,—

Virágkötőtű  
koszorúhoz

Méret: 10 / 30 mm
60 00 21 50 db/cs. .................................. 320,—

Virágkötő tű

Méret: 17 / 40 mm
60 06 55 100 db/cs. ................................ 360,—

Drótkészlet virág

Kiváló minőségű virág-drótkészlet, nikkelmentes.
Tartalom:  
● 50 m ezüstdrót Ø 0,25 mm 
● 40 m ezüstdrót Ø 0,40 mm 
● 40 m sárgarézdrót Ø 0,30 mm 
● 40 m sárgarézdrót Ø 0,40 mm 
● 50 m vörösrézdrót Ø 0,25 mm 
● 50 m zöld Ø 0,60 mm kötődrót
60 06 53 6 tekercs/készlet .................. 3.600,—

Sárgarézdrót

Nikkelmentes.

Szín: arany 
Vastagság: Ø 0,25 mm
60 08 29 100 m/tekercs ......................... 630,—

Rézdrót

Puha minőség,  
nikkelmentes.
Vastagság: Ø 2 mm
60 00 05 2 m/tekercs ............................. 760,—

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an

Deko_und_Floristik_HU.indd   579 15.07.2020   14:32:04



18 30 51 62

18 92
El

ké
sz

íté
si

 p
él

da

18

92

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

Ezüstdrót

1. osztályú minőség,  
nikkelmentes.
Vastagság: Ø 0,25 mm
60 08 30 100 m/tekercs ...................... 1.000,—
 
 
  

1. osztályú minőség,  
extra erős,  
nikkelmentes.
Vastagság: Ø 0,8 mm
60 00 13 6 m/tekercs ............................. 500,—

Alumíniumdrót

Puha minőség,  
fényes, nikkelmentes.
Vastagság: Ø 1,5 mm
60 01 82 5 m/tekercs ............................. 350,—
Vastagság: Ø 2 mm
60 01 83 5 m/tekercs ............................. 460,—
Vastagság: Ø 3 mm
60 01 85 5 m/tekercs ............................. 710,—

Alumíniumdrót

  
Puha minőség, fényes, nikkelmentes.
Vastagság: Ø 1,5 mm, hossz: kb. 210 m
60 25 90 1 kg/tekercs ......................... 5.360,—
Vastagság: Ø 2 mm, hossz: kb. 110 m
60 00 06 1 kg/tekercs ......................... 5.360,—
Vastagság: Ø 2,5 mm, hossz: kb. 70 m
60 00 07 1 kg/tekercs ......................... 5.360,—

Alumíniumdrót - 1 mm

Puha minőség,  
nikkelmentes.
Vastagság: Ø 1 mm 
Hossz: kb. 10 m
 

 
 
 
Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
60 25 91 .. 10 m/tekercs ........................ 720,—

Alumíniumdrót - 2 mm

Puha minőség,  
nikkelmentes.
Vastagság: Ø 2 mm 
Hossz: kb. 6 m
 

 
 
 
 
Színek + számok:  
arany-18, piros-30, almazöld-51, jégkék-62 
A színek számát kérjük megadni!
60 20 41 .. 6 m/tekercs .......................... 720,—

Hullámdrót

Lágy drót hullámhatással, ideális különböző 
dekorációkhoz, nikkelmentes. 
Vastagság: Ø 0,25 mm 
Hossz: kb. 60 m
 

 
 
 
Színek + számok:  
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
60 21 44 .. 25 g/tekercs ......................... 590,—

Jegyzettartó - fém
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IIdeális beletűzni modellező- 
masszába, FIMO Soft-ba,  
agyagba, öntőmasszába,  
tűződíszekbe, fakockák- 
ba, stb.
Hossz:  kb. 14 cm 
Vastagság: kb. 2 mm

Csipesz 
Rugalmas cinkezett acéldrót nikkelezett kroko-
dilcsipesszel. 
Méret: kb. 3,5 cm
30 09 81 10 db/cs. ............................... 1.400,—

Szív
Méret: kb. 3 cm
30 09 80 10 db/cs. ............................... 1.400,—

Csillag
Méret: kb. 4,5 cm
30 09 82 10 db/cs. ............................... 1.400,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA DRÓTOK580

TERMÉSZETESEN NEKED

ALAPANYAG
Nyírfatörzs natúr,  
egyenes vágás
(Cikkszám 102203, 102204) lásd 573. oldal

Jegyzettartó csipesz - fém
(Cikkszám 300981, 300980, 300982) lásd fent

Szaténszalagkészlet - 3 és 10 mm
(Cikkszám 603243) lásd 558. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282..) lásd 474. oldal

Szóródíszek előnyös csomag szív - filc
(Cikkszám 600458) lásd 582. oldal
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Elkészítési példa

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 581DRÓTOK - EGÉSZ ÉVES DEKORÁCIÓ

Tűzőlap - MDF

Ezzel a lyukacsos lappal nagyon egyszerűen for-
málhatunk különböző motívumokat, mint csillag, 
virág, szív, fenyő, stb. A formálni kívánt tárgyhoz 
a stifteket a minta alapján a furatba helyezzük, 
befejezésül puha alumínium-vagy zseníliadrótot 
hajlítunk a stiftek köré majd rögzítjük, kb. 100 db 
fastiftet tartalmaz. 
TIPP: A stifteket csiszoljuk meg kissé, ha nehe- 
 zen tudnánk a lyukakba beilleszteni.  
 A stiftek  cseréléséhez használjunk fogót!
Méret: 14,5 x 14,5 cm
60 25 42 per db ................................... 2.840,—

EGÉSZ ÉVES DEKORÁCIÓ
Katicabogár - fa

Félgömb katicabogár ragasztóponttal.
Méret: kb. 1,2 cm
60 31 30 120 db/cs. ............................. 1.750,—

Szóródíszek lóhere - fa / filc

Filc lóhere, kedvesen katicabogárral díszítve, 
ragasztóponttal, kétféle. 
Méret: kb. 3,5 cm
60 30 14 60 db/cs. ............................... 3.780,—

Szóródíszek halak - fa

Mindkét oldaluk lefestve, ideálisak szórni vagy 
ragasztani, hatféle. Barkácsolni keresztelőre, 
első áldozásra, konfirmációra, stb.
Méret: kb. 1,5 – 5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: többszínű
60 32 65 18 db/cs. ............................... 1.030,—

Szóródíszek hal - műanyag
Ideális szórni vagy ragasztani  
különböző barkácsoláshoz  
keresztelőre, első áldozásra,  
konfirmációra, stb.
Méret: kb. 3 x 1,2 cm 
Vastagság: kb. 1 mm 
Szín: arany
60 31 69 24 db/cs. .................................. 970,—

Csibék - zsenília

Édes kis bolyhos csibék,  
ideális húsvéti dekoráció.
Méret: kb. 3 cm
60 33 34 12 db/cs. ............................... 1.080,—

Szóródíszek madarak - fa

Egyik odalon festett, 3D hatás, ideális szórni, 
ragasztani, stb., kétféle.
Méret: kb. 2 x 4 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: natúr / fehér / világosbarna
60 32 75 48 db/cs. ............................... 3.780,—

Dekorációs madarak  
Berta - tollas

Dróton, hat színben,  
ideális sokféle dekorációhoz. 
Méret: kb. 2,5 x 6 cm 
Teljes hossz: kb. 22 cm
60 29 42 12 db/cs. ............................... 3.130,—

Pillangók dróton - tollas

Gyönyörű, intenzív  
színű pillangók,  
négyszínű  
(sárga, narancssárga,  
pink, ibolyakék).
Méret: kb. 8 x 5,5 cm 
Teljes hossz: kb. 23 cm
60 31 82 24 db/cs. ............................... 4.680,—

Szóródíszek előnyös csomag  
pillangók - filc

Szépen stancolt, ideális szórni vagy ragasztani, 
háromféle. 
Méret: kb. 3,5 cm (kb. 100 db),  
 kb. 5 cm (kb. 100 db) 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: rózsaszín / pink / magenta
60 26 27 per cs. ................................... 2.510,—

Ökör és  
szamár

Ideális kiegészítés  
jászolokhoz és más  
dekorációkhoz.  
Illik a 7 cm-es jászol- 
figurákhoz.
Méret: kb. 5,5 cm 
Alapanyag: polyresin
60 31 17 2 db/cs. ................................. 1.590,—

www.winkleriskolaszer.hu
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Figurák kb. 40 mm 
Ezekkel az ülő illetve álló modellfigurákkal 
kreatív módon élethű jeleneteket lehet képez-
ni. Megfelelően kiegészíti az épített környezet 
tantervtémát. Festés is lehetséges. Kötetlenül 
válogatva. Méretarány: 1:42
Alapanyag: műanyag

Szín: fehér
10 21 84 100 db/cs. ............................. 5.360,—
 

Szín: színes
10 21 83 100 db/cs. ............................. 5.940,—

Szóródíszek szív lapos - műanyag
Ideális szórni  
vagy ragasztani.
Méret: kb. 1,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: piros
60 07 69 50 db/cs. .................................. 970,—

Szóródíszek szívek 3D - akril

Ideális szórni  
vagy ragasztani.
Méret: 1,5 x 1,9 cm 
Vastagság: kb. 7 mm 
Szín: piros átlátszó
60 07 70 50 db/cs. ............................... 1.660,—

Szóródíszek előnyös csomag szív - filc

Szépen stancolt,  
ideális szórni  
vagy ragasztani,  
kétféle. 
Méret: kb. 2,8 cm (kb. 160 db),  
 kb. 3,8 cm (kb. 120 db) 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: piros
60 04 58 per cs. ................................... 3.020,—

Porcelánszív - akasztós

Szaténszalag  
akasztóval. A mázon  
finom repedések lehet- 
nek (Shabby Chic  
kinézet).
Méret: kb. 7,5 cm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Teljes hossz: kb. 14,5 cm
50 04 23 8 db/cs. ................................. 3.200,—

Légyölő galóca - fa

Mesebeli gombák, ideális  
egész éves dekorációkhoz. 
Méret: kb. 2,5 cm 
Fej: Ø kb. 1,7 cm 
Szín: piros / fehér / natúr
60 28 68 48 db/cs. ............................... 3.400,—

Gomba akasztós dísz - fa

Tömör gomba,  
mindkét oldala festett  
és enyhén csillogó. 
Méret: kb. 9,7 cm 
Vastagság: kb 8 mm 
Teljes hossz: kb. 18,5 cm 
Szín: piros / fehér
60 09 72 per db ...................................... 290,—

Akril izzólámpa

Ez az igazinak tűnő villanykörte modern és  
vicces dizájnt visz a mindennapokba. Verhe- 
tetlen előnyei: nem törik, biztosan megáll és  
belülről könnyen dekorálható. A valódinak tűnő  
csavarmenetet könnyen rátekerhetjük. A prak- 
tikus nyílásnak köszönhetően (Ø kb. 22 mm) 
a villanykörtét vázaként is használhatjuk vagy 
különféle dekorációs anyaggal is megtölthetjük.  
Méret: kb. 6,8 x 13,5 cm
30 16 70 per db ...................................... 350,— 
30 16 93 20 db/cs. ............................... 6.300,—

Műanyag fedő fatalppal

Kristálytiszta, átlátszó műanyag harang lézerki-
dolgozású fatalpon. Ideális látványos dekorációk 
készítéséhez és figurák jelenetbe állításához. 
Jutazsinórral.
TIPP: Dekorációs terméket, pl. szarvascsalád  
 (cikkszám 602980) kérjük hozzárendelni!
Méret: harang: kb. 13 x Ø 7 cm 
Tányér: Ø kb. 8 cm
30 16 48 per db ................................... 1.120,—

Műanyag fedő MDF - Ø 10 cm

Kristálytiszta, átlátszó műanyag harang MDF 
fatalpon.  Ideális látványos dekorációk készíté-
séhez és figurák jelenetbe állításához.
TIPP: Dekorációs terméket, pl. erdei állatok  
 készlet - fa (cikkszám 603241) kérjük  
 hozzárendelni!
Méret harang: kb. 16 x Ø 10 cm 
Méret talp: Ø kb. 11 cm 
Teljes méret: kb. 18 cm
30 18 64 per db ................................... 1.800,—

DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA EGÉSZ ÉVES DEKORÁCIÓ582
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DEKORÁCIÓ & FLORISZTIKA 583EGÉSZ ÉVES DEKORÁCIÓ

Szóródíszek virágok mini - fa

Divatos tavaszi színekben, ideális szórni,  
ragasztani, stb., három különböző színben.
Méret: Ø kb. 1 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: világoszöld / rózsaszín / fehér
60 30 80 36 db/cs. .................................. 620,—

Szóródíszek virágok - filc

Szépen stancolva,  
ideális szórni vagy  
ragasztani, hatféle.
Méret: kb. 2,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: piros / kék / sárga / zöld /  
 rózsaszín / narancssárga
60 32 39 200 db/cs. ............................. 2.590,—

Szóródíszek virágok - filc

Szépen stancolva, ideális szórni vagy  
ragasztani, hatféle.
Méret: kb. 3,5 cm (kb. 100 db),  
 kb. 5 cm (kb. 100 db) 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: sárga / narancssárga / pink /  
 türkiz / kék / lila
60 32 40 200 db/cs. ............................. 2.660,—

Szóródíszek fantázia virágok - fa

Szép formájú virágok lézerrel vágott körvona- 
lakkal. Sokféle dekorációs- és barkácscélra. 
Kilencféle forma, mindegyikből öt darab.
Méret: kb. Ø 2,8 cm 
Vastagság: kb. 4 mm
60 31 87 45 db/cs. ............................... 1.080,—

Szóródíszek virágok Ambria - fa
 

Mindkét oldalon festett, ideális szórni, 
ragasztani, stb., kétféle két színben.
Méret: Ø kb. 2 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / fehér
60 32 73 48 db/cs. ............................... 1.220,—

Szóródíszek virág mix színes - fa

Mindkét oldalon festett, ideális szórni, ragaszta-
ni, stb., kétféle és három színben.
Méret: Ø kb. 2 és 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: rózsaszín / világoszöld /  
 világoskék
60 32 72 54 db/cs. ............................... 1.760,—

Szóródíszek virágok - fa

Mindkét oldalon festett, ideális szórni, ragaszta-
ni, stb., háromféle és kétféle két színben.
Méret: Ø kb. 3,2 – 5,5 cm 
Vastagság: kb. 4,5 mm 
Szín: natúr / fehér
60 32 71 60 db/cs. ............................... 3.400,—

Virágkoszorú akasztódísz Melissa - fa

Vintage virág- 
akasztódísz,  
pamutzsinórral,  
kétféle. Véletlen- 
szerű motívum- 
választás.
Méret: Ø kb. 13 cm 
Vastagság: kb. 4,5 cm 
Szín: natúr / fehér
60 32 78 per db ...................................... 720,—

Szóródíszek Mago - fa

Mindkét oldalon festett, ideális szórni,  
ragasztani, stb., hatféle és két színben.
Méret: Ø kb. 2,6 – 3,7 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: fehér / világoszöld
60 32 74 144 db/cs. ............................. 3.420,—

Szóródíszek őszi levelek - fa

Tisztán kidolgozva a  
lézervágásnak köszönhe- 
tően, mindkét oldala fes- 
tett, ragasztóponttal,  
kétféle, három színben.
Méret: kb. 3,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: narancssárga / piros / zöld
60 33 06 96 db/cs. ............................... 3.420,—

Csirkecsalád 2 az 1-ben - MDF

Masszív, stabil csirkecsalád kakassal, tyúk 
csibével - egyenként egy tojással. Az első 
oldala kedvesen díszítve. A precíz vágásnak 
köszönhetően a tojások kivehetőek.
Méret: kb. 9,8 x 13 és 7,2 x 14,5 cm 
Vastagság: kb. 1,5 cm 
Szín: natúr / fehér / világosbarna
60 32 76 per cs. ................................... 1.620,—

Fa - nyúl 2 az 1-ben

 

Tömör, stabil nyúl,  
a pontos vágásnak  
köszönhetően a kis  
nyulat kissé kitolhat- 
juk vagy ki is vehetjük.
Méret: kb. 11,5 és 24,5 cm 
Vastagság: kb. 20 mm
60 30 81 per db ................................... 2.120,—

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an

Deko_und_Floristik_HU.indd   583 15.07.2020   14:35:28



WECK - üvegek

Hagyományos Weck befőttesüveg vastag-
falú üvegből, fedéllel. Ideális saját készítésű 
befőttekhez, desszertekhez, fűszerhez,  
kisebb tárgyakhoz, stb. 

Mini befőttes üveg 80 ml - WECK

TIPP: Gumitömítőt (cikkszám 501717) és  
 csipeszt (cikkszám 501719)  
 kérjük hozzárendelni. 
Űrtartalom: kb. 80 ml 
Méret: Ø kb. 7 cm 
Magasság fedél nélkül: kb. 4,5 cm
50 20 21 12 db/cs. ............................... 5.390,—

Befőttes üveg 290 ml - WECK

TIPP: Gumitömítőt (cikkszám 501718) és  
 csipeszt (cikkszám 501719)  
 kérjük hozzárendelni.
Űrtartalom:  kb. 290 ml 
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság fedél nélkül: kb. 8,5 cm
50 20 22 6 db/cs. ................................. 3.350,—

Csatos üveg, kancsó 530 ml - WECK

Hagyományos vastagfalú Weck üveg, tetővel. 
Ideális megtölteni saját készítésű gyümölcslével, 
szósszal, fűszerrel, kisebb tárgyakkal, stb. 
TIPP: Gumitömítőt (cikkszám 501717) és  
 csipeszt (cikkszám 501719)  
 kérjük hozzárendelni. 
Űrtartalom: kb. 530 ml 
Méret: Ø kb. 6,7 – 7,5 cm 
Magasság tető nélkül: kb. 18,4 cm
50 20 23 6 db/cs. ................................. 3.780,—

Tömítőgyűrű - WECK

Vastagság: kb. 1 mm
Gumitömítő a Weck mini  
befőttesüveghez és  
csatos üveghez.
Méret: Ø kb. 6,7 cm
50 17 17 10 db/cs. .................................. 310,—

Gumitömítő a Weck  
befőttesüveghez. 
Méret: Ø kb. 8,7 cm
50 17 18 10 db/cs. .................................. 320,—

Befőttesüveg csipesz - WECK

Univerzális befőttesüveg  
csipesz minden Weck  
befőttesüveghez.  
2 db szükséges  
üvegenként. 

50 17 19 12 db/cs. .................................. 680,—

Befőttesüveg  
üvegfedéllel - 125 ml

Légmentes csatos üvegzárral és fehér tömítővel, 
ideális megtölteni sajátkezűleg készített lek-
várokkal és befőttekkel, mézzel, fűszerekkel, 
fűszersóval, kisebb tárgyakkal, stb. Tetszés szerint 
festhető és díszíthető. 
Űrtartalom: kb. 125 ml 
Méret: Ø kb. 8,5 cm 
Magasság: kb. 7 cm
50 20 20 6 db/cs. ................................. 4.050,—

Üvegpalack - My Rex csattal

Robusztus üveg fém csattal, szállításkor a csat 
nincs felszerelve. Egyedileg tölthető: levekkel, 
alkohollal, ecettel és más egyedileg készített 
finomságokkal. Hagyjuk a kreativitásunkat sza-
badon szárnyalni! Jó ötlet vázaként az asztalra 
állítani.
Űrtartalom: kb. 250 ml 
Méret: Ø kb. 5,5 cm 
Magasság: kb. 22 cm
50 20 93 per db ...................................... 570,—

T R E N D - T É M A

Saját készítésu
TRENDI DEKORÁCIÓ SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ584
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T R E N D - T É M A

Saját készítésu
Befőttesüveg hatszögű

 

Vastag falú üvegből, fehér színű csavaros 
fémfedéllel, megtölthető saját készítésű befőttel, 
mézzel, fűszerrel, fűszersóval, kisebb tárgyak-
kal, stb. Tetszés szerint festhető és díszíthető. 
Űrtartalom: kb. 45 ml,  
Méret: Ø kb. 4,3 cm, magasság: kb. 5 cm
50 12 19 per db ...................................... 210,—
Űrtartalom: kb. 190 ml 
Méret: Ø kb. 6 cm, magasság: kb. 8,5 cm
50 12 26 per db ...................................... 330,—

My Rex konzerv üveg

Vastag falú üvegből, ezüst színű fém csavaros 
fedővel, megtölthető saját készítésű lekvárral 
és befőttel, mézzel, fűszerekkel, fűszersóval, 
kisebb tárgyakkal, stb. Tetszés szerint festhetjük 
és díszíthetjük. 
Űrtartalom: kb. 195 ml 
Méret: Ø kb. 6,1 cm 
Magasság: kb. 9,5 cm
50 20 27 per db ...................................... 350,—

Tároló edény - porcelán

Légmentesen záródó  
edény porcelánból  
fa tetővel és fehér  
tömítéssel. Ideális  
arra, hogy az általunk  
készített finomságo- 
kat beletegyük.  
Kedvünk szerint  
díszíthetjük és  
dekorálhatjuk. 
Űrtartalom: 400 ml  
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság: kb. 11 cm
50 20 03 per db ................................... 2.160,— 
 6 db-tól ................................. 2.120,— 
 24 db-tól ............................... 2.010,—

Fa - kanál

Szépen kidolgozott kanalak partira,  
barkácsolni vagy díszíteni.

Kiskanál
TIPP: Bio papírpoharat (cikkszám 401975)  
 kérjük hozzárendelni.
Kanálfej szélesség: kb. 20 mm, hossz: kb. 110 mm
10 23 29 100 db/cs. ............................. 1.940,—

Nagykanál
TIPP: Papírtányér (cikkszám 400149)  
 kérjük hozzárendelni.
Kanálfej szélesség: kb. 33 mm, hossz: kb. 157 mm
10 23 30 100 db/cs. ............................. 3.200,—

Mini sütőformák - karton

Ideális kis süteményekhez vagy muffinhoz, 
de kis kosárként is megfelelnek fürdőgolyók, 
ékszerek, kis ajándékok, stb. csomagolásához. 
Bevont, zsírálló és sütőálló 220 °C-ig.
Méret: kb. 7 x 4 cm 
Magasság: kb. 4 cm
40 20 88 10 db/cs. .................................. 900,—

Lyukasztó 
Alkalmas 200 g/m2  
vastagságú papírhoz  
és kartonhoz. 

Kerek díszszegéllyel
Motívumméret: kb. 5 cm
40 10 90 per db ................................... 3.700,—
Motívumméret: kb. 6,35 cm
40 17 67 per db ................................... 4.780,—

Kerek
Motívumméret: kb. 3,8 cm
40 17 66 per db ................................... 2.510,—
Motívumméret: kb. 4,45 cm
40 16 98 per db ................................... 3.700,—

Ovális díszszegéllyel
Motívumméret: kb. 8 cm
40 16 39 per db ................................... 4.860,—

Fa pecsétnyomó 

Fa pecsétnyomó magas gömb- 
markolattal és jelölőnyíllal, pecsét- 
nyomó felület natúr kaucsukból. 
Motívum: Ø kb. 3 cm

handmade
40 17 34 per db ................................... 1.330,—

szív kaccsal
40 19 58 per db ................................... 1.330,—

Fa pecsétnyomó

Kiváló minőségű fa pecsétnyomó  
magas gömbmarkolattal és kijelö- 
lőnyíllal, a pecsétnyomó felület  
narancssárga natúr kaucsuk. 
Motívum: Ø kb. 3,5 cm
40 16 42 per db ................................... 2.300,—
 
Celofán dísztasak karácsonyi mintával
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Környezetbarát, élelmiszerhű talpas tasak, 
olyan gyorsan bomlik le, mint a papír. Kisebb 
ajándékok, krampusz és karácsonyi apróságok, 
kekszek, aszalt gyümölcsök, stb. csomagolá- 
sára. Aranyszínű karácsonyi mintával. 
Méret: 11,5 x 19 cm.
40 05 88 100 db/cs. ............................. 4.140,—
Méret: 14,5 x 23,5 cm
40 05 89 100 db/cs. ............................. 5.360,—
Méret: 18 x 30 cm
40 05 55 10 db/cs. .................................. 850,—

Tasakzáró klipsz
Tasakok lezárásához. 
Szélesség: kb. 7 mm 
Hossz: kb. 35 mm 
Szín: arany
40 05 91 25 db/cs. .................................. 490,—

TRENDI DEKORÁCIÓ 585SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ
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Ajándékkísérő  
kerek - papír

Készre stancolt  
ajándékkísérő kártyák  
dekoratív peremmel és  
akasztólyuk-kal. Íráshoz  
és barkácsoláshoz,  
ideális mindenféle  
ajándékhoz. 
Méret: Ø kb. 6 cm 
Furat: Ø kb. 4 mm
40 17 79 26 db/cs. .................................. 670,—

Ajándékkísérő kártya hosszú - karton

Feliratozni és barkácsolni, ideális mindenféle 
ajándékhoz, 2 m pamutzsinórral, kétféle.
Méret: kb. 4 x 6,3 cm és 4,5 x 7 cm 
Vastagság: kb. 222 g / m2
40 17 24 12 db/cs. .................................. 790,—

Címke készítő Elementar -  
FISKARS

Sokoldalú 3 az 1-ben  
szerszám: címkét és  
fűzőlyukat stancol,  
fűzőgyűrűt behelyez.  
Zseniálisan egysze- 
rű, egy kar működteti  
a stancolót és a fűző- 
gyűrű behelyezőt.  
Útmutató képsorozat- 
tal és 20 db ezüstgyű- 
rűvel. Maximum  
210 g / m² vastagsá- 
gú papír vagy karton  
feldolgozásához  
alkalmas.
Motívumméret: kb. 5 x 7,5 cm
40 18 96 per db ................................. 10.780,—

Pótfűzőgyűrű címkekészítőhöz  
Elementar - FISKARS
 
Méret: Ø kb. 3 mm 
Magasság: kb. 4,8 mm
40 18 97 50 db/cs. .................................. 900,—

Spárga

Kezeletlen, fehérítetlen,  
hosszú lenzsineg,  
2-szeresen polírozott  
(kiálló rostok simítottak). 
Vastagság: Ø kb. 0,65 mm 
Mennyiség: 50 g, hossz: kb. 120 m 
Alapanyag: 100% len
10 08 40 per db ...................................... 570,— 
 10 db-tól .................................. 550,—

Pékzsineg készlet - Ø 2 mm

Akasztófonalként, filctárgyak körbehímzéséhez 
vagy sok minden máshoz, ez a fonal egy külön-
leges színfolt mindenre. Tépésálló. 
Hossz: kb. 25 m per tekercs 
Vastagság: Ø kb. 2 mm 
Alapanyag: 100% pamut 
Színek: bézs / fehér, sárga / fehér, narancs- 
 sárga / fehér, piros / fehér, rózsa- 
 szín / fehér, lila / fehér, világos 
 zöld / fehér, sötétzöld / fehér,  
 világoskék / fehér, sötétkék /  
 fehér, szürke / fehér, fekete / fehér
50 17 77 12 tekercs/cs. ....................... 7.380,—

Díszkötöző szalag Glossy - 10 mm

Különböző, egymással harmonizáló, fénylő 
ezüst színben nyomtatott díszkötöző szalagok, 
tekercsenként 20 m.
Szín: fehér / rózsaszín / mentazöld / szürke 
Szélesség: 10 mm
60 31 44 4 tekercs/cs. ......................... 1.370,—

Dekortapasz -  
mix karácsony

Kézzel  
könnyen tép- 
hető ragasztó- 
szalag rizspapírból.  
Egyszerűen és mara- 
déktalanul eltávolítható.  
Kiváló kártya, doboz, üveg-  
vagy tükörfelület,... díszítésére. Ragad papírra, 
kartonra, szövetre, fémre, üvegre, stb.
Felület: fényes vagy csillogó
Tartalom: 
● 2 x 12 mm x 2 m 
● 1 x 6 mm x 6,5 m 
● 1 x 12 mm x 6,5 m 
● 1 x 18 mm x 6,5 m
40 20 37 5 tekercs/cs. ......................... 1.400,—

Papírcsipke - öntapadó 

Ideális feliratozni vagy  
rányomtatni, kitünő kár- 
tyák, albumok, dobozok,  
konyhai ajándékok, stb.  
díszítésére. 
Hossz: kb. 2 m

Szélesség: kb. 16 mm
40 20 34 per tekercs .............................. 940,—

Szélesség: kb. 35 mm
40 19 61 per tekercs ........................... 1.080,—

Matrica - feliratozó cimkék

Díszítéshez irodába, iskolába, háztartásba, 
hobbihoz, játszani, szórakozni, stb. 
Méret: kb. 1,2 – 7 cm 
Mennyiség: 27 matrica
40 20 54 per cs. ...................................... 430,—

Csomagolópapír matrica

Ideális kiegészítő üdvözlőkártyákhoz, barkács-
munkákhoz, Scrapbooking, stb. 
Méret: kb. 1,3 – 12 cm 
Mennyiség: 102 matrica
40 18 16 per cs. ................................... 1.080,— 
 5 cs.-tól .................................... 950,—

TRENDI DEKORÁCIÓ SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ586
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DEKORÁCIÓ 587JÁSZOLOK

Jézusgyermek 25 mm

Ideális kicsi jászolokhoz, stb.  
Made in Italy. 
Alapanyag: polyresin
60 33 42 6 db/cs. ................................. 1.730,—

Jézusgyermek 30 mm
  

Ideális kisebb jászolhoz, stb.
Alapanyag:	 műanyag
60 33 23 10 db/cs. ............................... 1.800,—

Jézusgyermek előkelő 30 mm

Nemesen kidolgozott gyermek  
ingben, szépen festve, ideális  
kicsi jászolokhoz, stb. 
Alapanyag: polyresin
60 29 18 12 db/cs. ............................... 4.910,—

Jézusgyermek nemes 35 mm

Pontosan kidolgozott,  
kedves Jézusgyermek.  
Ideális kis jászolba, stb. 
Alapanyag: polyresin
60 27 35 per db ...................................... 460,—

Jézusgyermek nemes 40 mm

Nemesen kidolgozott  
gyermek inggel, szépen  
színezett, ideális kicsi  
jászolokhoz, stb.  
Made in Italy.
Alapanyag: polyresin
60 33 41 per db ...................................... 470,—

Jézusgyermek nemes 45 mm
 
 

Nemesen kidolgozott  
gyermek inggel,  
szépen színezett,  
ideális kicsi jászolokhoz, stb. 
Alapanyag: polyresin
60 17 17 per db ...................................... 540,— 
 12 db-tól .................................. 500,—

Jézusgyermek 47 mm

Színes,  
ideális mini jászolhoz,  
Budda Nut-hoz, stb. 
Alapanyag:	 műanyag
60 17 22 per db ...................................... 270,— 
 10 db-tól .................................. 250,—

Jézusgyermek 60 mm 

Pontosan kidolgozott,  
kedves Jézusgyermek.  
Ideális kisebb jászolok- 
hoz, stb. 
Alapanyag: polyresin
60 17 18 per db ...................................... 630,—

Dióhéj - műanyag

Ideális mini jászolok elkészítéséhez vagy já- 
szolként is alkalmazható a Jézusgyermekhez.
TIPP: Hozzáillő	Jézus-	vagy	jászolfigura	 
 kb. 20 – 30 mm (pl. cikkszám 602918  
	 vagy	601725)	rendelhető.
Méret: kb. 4 x 3,4 cm
60 33 50 10 db/cs. ............................... 1.240,—

Jászol - fa

Mohával	töltött	bölcső, 
ideális jászolhoz, mini- 
kerthez vagy más  
dekorációkhoz.
TIPP:	Hozzáillő	Jézusgyermeket	30	–	45	mm	 
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 6 x 5 cm 
Magasság: kb. 5,5 cm
60 32 22 per db ...................................... 540,—

Szent család 20 mm,  
4-részes
 
 

Ideális diókhoz, stb. 
Alapanyag:	 műanyag
60 17 25 per cs. ...................................... 320,—

Szent család 25 mm,  
1-részes

Kedves dizájn.  
Ideális dióhoz, stb. 
Alapanyag: polyresin
60 26 45 per db ...................................... 520,—
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DEKORÁCIÓ JÁSZOLOK588
Szent család 32 mm,  
1-részes
 

Nemesen megmunkált.
Alapanyag: polyresin
60 17 36 per db ...................................... 680,— 
 24 db-tól .................................. 650,—

Szent család 35 mm,  
3-részes
 

Mária, József és  
Jézusgyermek  
jászolban. 
Alapanyag: polyresin
60 17 28 per cs. ...................................... 670,—

Szent család 35 mm,  
1-részes

Aranyos dizájn.
Alapanyag: polyresin
60 26 46 per db ...................................... 680,—

Szent család 38 mm,  
1-részes

Lapos hátlappal -  
kártyákhoz, dobozokhoz,  
csillagokhoz, karácsonyi  
díszekhez, stb. használ- 
ható, ideális ragasztani. 
Alapanyag:	 műanyag
60 33 22 10 db/cs. ............................... 2.120,—

Szent család 40 mm,  
3-részes
 

A csomag  
tartalma:  
Mária, József  
és a Jézusgyermek  
a jászolban. 
Alapanyag:	 műanyag
60 17 62 per cs. ...................................... 940,—

Szent család 40 mm,  
4-részes
 

 

Mária, József,  
Jézusgyermek  
jászolban és  
hullócsillag. 
Alapanyag:	 műanyag
60 17 26 per cs. ...................................... 550,—

Szent család 42 mm,  
1-részes

Nemesen megmunkált.
Alapanyag: polyresin
60 17 37 per db ...................................... 810,— 
 12 db-tól .................................. 770,—

Szent család 50 mm,  
3-részes

 
 
 
 
 
 

Mária, József és Jézusgyermek jászolban. 
Alapanyag: polyresin
60 17 65 per cs. ...................................... 990,—

Szent család 65 mm,  
3-részes

Mária, József és Jézusgyermek jászolban. 
Alapanyag: polyresin
60 17 20 per cs. ................................... 1.240,—

Szent család 65 mm,  
1-részes

Nemesen  
kidolgozott. 
Alapanyag: polyresin
60 17 33 per db ...................................... 680,— 
 6 db-tól .................................... 650,—

Szent család 80 mm,  
3-részes

A csomag tartalma: Mária, József és Jézusgyer-
mek jászolban. 
Alapanyag:	 műanyag
60 17 61 per cs. ................................... 1.650,—

Szent család 90 mm,  
3-részes

Mária	Jézusgyermekkel	és	Józseffel.	
Alapanyag: polyresin
60 17 71 per cs. ................................... 1.390,—

Szent család 100 mm,  
3 részes

Mária,	József	és	Jézusgyermek	bölcsőben.	
Alapanyag: polyresin
60 30 21 per cs. ................................... 2.590,—

Szent család 110 mm,  
3-részes

Nemesen kidolgozott, Mária, József és Kisjézus 
jászolban. 
Alapanyag: polyresin
60 17 30 per cs. ................................... 3.310,—

Jászolfigurák
A jászolfigurák  

méretét általában Szent József  
mérete szerint adjuk meg.
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DEKORÁCIÓ 589JÁSZOLOK

Szent család 110 mm,  
1-részes

Nemesen  
kidolgozva,  
gyönyörűen  
színezve.  
Made in Italy.
Teljes magasság: kb. 110 mm 
Alapanyag:  műanyag
60 33 38 per db ................................... 1.730,—

Szent család 115 mm,  
1-részes

Nemesen kidolgozott, gyönyörűen színezett. 
Alapanyag: polyresin
60 17 72 per db ................................... 2.340,—

Szent család 125 mm,  
3-részes

Mária, József és Jézusgyermek jászolban. 
Alapanyag: polyresin
60 17 66 per cs. ................................... 4.570,—

Jászolfigurák 30 mm,  
11-részes

Mária, József, Jézusgyermek, angyal, három-
királyok, pásztorok, ökör, szamár és birka. 
Alapanyag: polyresin
60 28 55 per cs. ................................... 3.550,—

Jászolfigurák 40 mm,  
11-részes

Ideális a kicsi karácsonyi jászolhoz, finoman 
kidolgozott, Mária, József, Jézus, háromkirályok, 
pásztor, szamár, ökör és kettő birka. 
Alapanyag: műanyag

Szín:arany / barna
60 25 93 per cs. ................................... 1.080,—
Szín: színes
60 25 94 per cs. ................................... 1.730,—

Szent család 180 mm,  
1-részes

Előkelően kidolgozott, részben aranyozott és 
ezüstözött.
Teljes magasság: kb. 180 mm 
Alapanyag:  polyresin
60 31 14 per db ................................... 3.420,—

Szent család 250 mm,  
2-részes

Nemesen kidolgozott, gyönyűen színezett. 
Mária, József és (kivehető) Jézusgyermek 
kendőben.
Alapanyag: polyresin
60 33 36 per cs. ................................... 8.870,—

Vásároljon  
kényelmesen online!

www.winkleriskolaszer.hu
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DEKORÁCIÓ JÁSZOLOK590
Jászolfigurák 50 mm,  
11-részes

Mária, József, Jézusgyermek, angyal, három-
királyok, pásztor, ökör, szamár és birka. 
Alapanyag: polyresin
60 17 48 per cs. ................................... 3.380,—

Jászolfigurák 60 mm,  
12-részes

Diszkréten színezett jászolfigurák, Mária, József, 
Jézus, háromkirályok, angyal, pásztor, szamár, 
ökör és kettő birka. 
Alapanyag: műanyag
60 00 76 per cs. ................................... 2.050,—

Jászolfigurák 70 mm,  
11-részes

Nemesen, részlethűen kidolgozott készlet,  
Mária, József, Jézusgyermek jászollal,  
háromkirályok, angyal, pásztor, bárány,  
szamár és ökör. 
Alapanyag: polyresin
60 17 35 per cs. ................................... 4.820,—

Jászolfigurák 75 mm,  
6-részes

A csomag tartalma: Mária, József, Jézus- 
gyermek, angyal, ökör és szamár. 
Alapanyag: műanyag
60 17 51 per cs. ................................... 2.480,—

Jászolfigurák 75 mm,  
11-részes

Mária, József, Jézusgyermek, angyal, három-
királyok, pásztorok, ökör, szamár és bárány. 
Ideális keleties jászolokhoz.
Alapanyag: polyresin
60 31 16 per cs. ................................... 7.810,—

Jászolfigurák 80 mm,  
13 részes,

Mária, József, Jézusgyermek, angyal, három-
királyok, pásztor, cselédlány fiúval, ökör, szamár 
és kettő bárány.
Alapanyag: polyresin
60 30 25 per cs. ................................... 7.560,—

Jászolfigurák 80 mm,  
20-részes

 
 
 
 
 
 
 

Nemes, átfogó készlet, tömör, újrahasználható 
tartódobozban. 
Alapanyag: polyresin
60 17 57 per cs. ................................... 8.820,—

Jászolfigurák 90 mm,  
12-részes

Enyhén színezett garnitúra, Mária, József, 
Jézus, angyal, háromkirályok, pásztor, ökör, 
szamár és kettő birka. 
Alapanyag: műanyag
60 17 59 per cs. ................................... 3.530,—

Jászolfigurák 90 mm,  
11-részes

Gyönyörűen és nemesen kidolgozott készlet: 
Mária, József, Jézusgyermek, angyal, három-
királyok, pásztor birkával, ökör, szamár és birka.
Alapanyag: polyresin
60 32 19 per cs. ..................................11.340,—

Információ: A jászolfigurák  
méretét általában Szent József  
mérete szerint adjuk meg.
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DEKORÁCIÓ 591JÁSZOLOK

Jászolfigurák 90 mm,  
8-részes

Minőségi kidolgozás, Mária, József, Jézusgyer-
mek bölcsőben, háromkirályok, szamár és birka. 
Made in Italy.
Alapanyag: műanyag
60 33 40 per cs. ................................... 5.580,—

Jászolfigurák 95 mm,  
11-részes

Modern, nemes külső, Mária, József, Jézusgyer-
mek, háromkirályok, angyal, pásztor, birka, ökör 
és szamár. 
Alapanyag: polyresin
60 17 31 per cs. ................................... 7.560,—

Jászolfigurák 100 mm,  
12-részes

Szépen kidolgozva, Mária, József, Jézus- 
gyermek jászolban, háromkirályok, 2 pásztor,  
2 bárány, szamár és ökör. 
Alapanyag: polyresin
60 29 56 per cs. ................................... 9.710,—

Jászolfigurák 100 mm,  
8-részes

Minőségi kidolgozás, Mária, József, Jézusgyer-
mek bölcsőben, háromkirályok, szamár és birka. 
Made in Italy.
Alapanyag: műanyag
60 33 39 per cs. ................................... 9.540,—

Jászolfigurák 105 mm,  
8-részes

Nemesen kidolgozott, Mária, József, Jézusgyer-
mek jászolban, háromkirályok, szamár és ökör. 
Alapanyag: polyresin
60 29 61 per cs. ................................... 6.230,—

Jászolfigurák 105 mm,  
11-részes

Kedves figurák, Mária, József, Jézusgyermek, 
háromkirályok, angyal, pásztorok, ökör, szamár 
és bárány.
Alapanyag: polyresin
60 31 19 per cs. ................................. 10.780,—

Jászolfigurák 110 mm,  
12-részes

Mária, József, Jézusgyermek, angyal, három-
királyok, pásztor, juh, szamár és 2 birka. 
Alapanyag: műanyag
60 17 50 per cs. ................................... 3.560,—

Angyal Gábriel - polyresin

Gábriel,  
a hírvivő angyal,  
aranyozott  
szárnyakkal,  
akasztható vagy  
állítható, kétféle.  
Véletlenszerű  
motívumválasztás.
Méret: kb. 9 cm 
Szín: piros / kék
60 32 20 per db ................................... 1.290,—

Baromfiudvar állatok - polyresin

Ideális kiegészítés a dekorációkhoz. Macska, 
kutya, három bárány, kettő tyúk, galamb, nyúl, 
kacsa, liba, mókus. Az 5 – 7 cm-es nagyságú 
jászolfigurákhoz. 
Méret: kb. 2 – 3 cm
60 02 32 12 db/cs. ............................... 2.050,—

Ökör és szamár

Ideális kiegészítés jászolokhoz és más  
dekorációkhoz. Illik a 7 cm-es jászolfigurákhoz.
Méret: kb. 5,5 cm 
Alapanyag: polyresin
60 31 17 2 db/cs. ................................. 1.590,—
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DEKORÁCIÓ JÁSZOLOK592
Bárány -  
polyresin

Ideális  
karácsonyi  
jászolhoz. 

kicsi
Illik a  
7 – 10 cm-es  
jászolfigurákhoz.
Méret: kb. 2,5 – 3,5 cm
60 29 54 6 db/cs. ................................. 1.800,—

nagy
Illik a 11 – 13 cm-es jászolfigurákhoz.
Méret: kb. 3 – 4,5 cm
60 29 55 6 db/cs. ................................. 2.260,—

Gyapjas bárány

Szép polyresin bárányok, bolyhos műszörmével 
díszítve. Ideális karácsonyi jászolokhoz. Illik a 
11 – 15 cm-es jászolfigurákhoz.
Méret: kb. 6 cm
60 33 35 5 db/cs. ................................. 3.020,—

Szarvascsalád - polyresin

Kedves állatcsalád, ideális a téli- és karácsonyi 
dekorációkhoz. Az 5 – 9 cm nagyságú jászolfi-
gurákhoz. 
Méret: kb. 2 – 6 cm
60 02 22 4 db/cs. ................................. 1.620,—

Szarvasok - polyresin

Természetes kinézetű szarvasok, ideálisak téli 
és karácsonyi dekorációkhoz. Illenek a 9 – 11 
cm-es méretű jászolfigurákhoz.
Méret: kb. 7 – 17 cm
60 33 21 4 db/cs. ................................. 5.380,—

Szalmabála

Helyes kis kiegészítő  
jászolhoz és minikertekhez,  
hungarocell bála kidíszítve.
Méret: kb. 4 x 2,5 x 2,5 cm
60 33 43 3 db/cs. ................................. 1.190,—

Karácsonyfák hófödte -  
műanyag

Hófödte talpas  
karácsonyfák,  
ideálisak téli tájakhoz,  
jászolhoz, stb.
Méret: kb. 3,8 cm
60 31 36 10 db/cs. ............................... 1.280,—

Fenyőfák, havas -  
műanyag

Havas, fatalpas fenyőfák, ideálisak téli tájakhoz, 
jászolokhoz, stb. 
Méret: kb. 7,5 és 10 cm
60 18 57 2 db/cs. .................................... 990,—

Fenyőfák - műanyag

Havas, talpas fenyőfák  
venyigetalpon, ideális  
téli tájakhoz, jászolok- 
hoz, stb. 
Méret: kb. 14 cm
60 33 20 2 db/cs. .................................... 900,—

Jászol- és háztartási kellékkészlet -  
fa / fém

Hétrészes,  
univerzálisan  
alkalmazható  
dekorációs  
készlet. 
Tartalom:  
● létra 
● seprű 
● lapát 
● vödör 
● gereblye 
● faszék 
● balta
A 11 – 13 cm-es jászolfigurákhoz. 
Méret: kb. 4 – 14 cm
60 16 49 per cs. ................................... 2.800,—

Izlandi moha

Sokféle dekorációhoz.
Színek + számok: 
natúr-03, almazöld-51 
A színek számát kérjük megadni!
60 23 01 .. 100 g/cs. ........................... 1.150,—

Natúrmoha

Ideális természe- 
tes dekorációkhoz,  
jászolépítéshez, stb.  
Az egyes darabok különböző, természetes 
méretben egy kb. 20 – 25 x 20 – 25 cm-es méretet 
alkotnak.  Méreteltérés természetességükből 
fakadóan lehetséges. A színezésnek köszön- 
hetően a mohalap friss, zöld színe hosszú  
ideig megmarad. 
Vastagság: kb. 2 – 3 cm 
Szín: zöld
60 27 52 per cs. ...................................... 810,—

Kerti WC - fa

Kész tartozék saját- 
készítésű jászolhoz  
vagy bármilyen más  
dekorációhoz.  
Nyiló ajtóval.
Méret: kb. 7 x 5 cm 
Magasság: 10 cm
60 33 37 per db ...................................... 990,—

Híd - fa

Rusztikus fahíd. Többféle dekorációs lehe- 
tőséghez, ideális jászolhoz vagy minikerthez. 
Méret: kb. 10,5 x 4 x 4,5 cm 
Szín: szürke / barna
60 29 82 per db ................................... 1.420,—

Kút - fa

Kész dísz  
sajátkezűleg  
elkészített jászol- 
hoz vagy más  
dekorációhoz. 
Méret: kb. 8 x 10 cm 
Magasság: kb. 9 cm
60 01 76 per db ................................... 1.310,—
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DEKORÁCIÓ 593JÁSZOLOK

Tetőzsindely - fa, hódfarkú cserép

Ideálíis jászolépítéshez, modellépítéshez, ba-
baházhoz, madáretetőhöz, stb. Kezeletlen nyírfa 
rétegelt lemezből. Természetes elszíneződések, 
kisebb repedések, kéregleválások lehetségesek. 
TIPP: Fapác (cikkszám: 501258) rendelhető.  
Tartalom: 
● 88 egész zsindely kb. 24,7 x 16,5 mm 
● 16 fél zsindely kb. 24,7 x 8,3 mm

Vastagság: kb. 2,7 mm
10 21 25 per cs. ................................... 1.150,—

Fa - jászolfigurák 46 mm

Gondosan készült szent család négy birkával  
és két fával, ideális jászol készítéshez és kará- 
csonyi dekorációkhoz. A figurákat egyszerűen 
felragaszthatjuk faenyvvel (cikkszám 400392). 
Kitűnő faszeletekhez (cikkszám 602700), akril-
gömb betéthez (cikkszám 102335), stb.
Méret: 11 – 58 mm (József 46 mm) 
Vastagság: 3 mm
10 23 36 per készlet ............................... 360,—

Fa - összeilleszthető karácsonyi jászol

Ez a karácsonyi jászol nagyon kedves, sokol- 
dalúsága lelkesítő. A tömör fatalpon bemart ba- 
rázdák vannak, amelybe tetszés szerint beletűz- 
hetjük a figurákat. A figurák kontúrjait rányomtat- 
tuk, így egyszerűen és könnyedén kiszínezhető- 
ek. Ezen kívül egy gyertyatartót is rászereltünk, 
hogy a jászolt ragyogtassa. 
TIPP: Hozzáillő gyertyát (cikkszám 301311)  
 kérjük hozzárendelni. 
Tartalom:  
● 1 tömör talp 
● 6 illeszthető rész 

Figuraméret: kb. 5 cm 
H x Sz x M: kb. 15 x 7 x 11 cm
10 18 87 per db ................................... 1.070,—

Fa - összeilleszthető jászol

Pillanatok alatt elkészül  
néhány kézmozdulattal  
ez a csodás karácsonyi  
jászol. 3 mm vastag réte- 
gelt nyírfalemezből lézer- 
rel kivágott részek. Egy- 
szerűen oldjuk ki a lapból,  
tűzzük és ragasszuk össze a részeket. Külö-
nösen szép, ha egyénileg lefestjük és díszítjük. 
A lapon 4 azonos jászol részei találhatóak. 
Praktikus akasztó furattal. 
H x Sz x M kész jászol: kb. 55 x 20 x 53 mm
10 19 49 4 db/cs. .................................... 950,—

Buddha dió

Sokféle dekorációs lehetőség, különösen 
ideális mini karácsonyi jászolnak. A természetes 
anyagok mérete, alakja és minősége változó, 
és a szállítástól függően a mennyiségük kissé 
eltérhet. 
TIPP: Hozzáillő jászolfigura 30 – 35 mm  
 (Buddha Nut fekvőhöz) vagy 40 – 50 mm  
 (Buddha Nut állóhoz).
Méret: kb. 8 – 12 cm x 6 – 8 cm
60 32 34 8 db/cs. ................................. 2.030,—

Kókuszhéj felek

Sokféle dekorációs lehetőség, ideális mini  
jászolként. A természetes anyagok mérete,  
alakja és minősége változó, és a szállítástól 
függően a mennyiségük kissé eltérhet. 
TIPP: Hozzáillő jászolfigurák 40 – 50 mm.
Méret: Ø kb. 8 – 11 cm 
Szín: fénylő arany
60 33 05 10 db/cs. ............................... 4.100,—

Fa - jászol rusztikus

Méret:  kb. 8 x 9 cm 
Ideális figuraméret: kb. 30 – 40 mm
60 01 70 per db ...................................... 710,—

Fa - jászol modern

Méret:  kb. 8 x 9 cm 
Ideális figuraméret: kb. 30 – 40 mm
60 01 71 per db ...................................... 890,—

Fa- jászol Oberndorf

 

Kicsi, kész jászol, gazdagon és szeretettel 
díszítve.
Méret:  kb. 13 x 7 cm 
Magasság:  kb. 8 cm 
Ideális figuraméret: kb. 35 – 50 mm
60 32 16 per db ................................... 1.350,—

MODERN JÁSZOL

ALAPANYAG
Kókuszhéj felek
(Cikkszám 603305) lásd fent

Faszeletek natúr - nyírfa
(Cikkszám 602700) lásd 572. oldal

Fa - csillag kevert csomag
(Cikkszám 101888) lásd 163. oldal

Izlandi moha
(Cikkszám 602301.. natúr-03) lásd 567. oldal

Szent család 50 mm, 3-részes
(Cikkszám 601765) lásd 588. oldal
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DEKORÁCIÓ JÁSZOLOK594

Hálózíti tápegységet és elemeket a 
Technikai kellékek fejezetben talál.

Fa - jászol Lanz

Kicsi, kész jászol, tömör, kedvesen dekorálva.
Méret:  kb. 14,5 x 10,5 cm 
Magasság:  kb. 12 cm 
Ideális figuraméret: kb. 50 – 60 mm
60 31 15 per db ................................... 3.480,—

Papírmasé - karácsonyi jászol

Robusztus jászol, ideális festeni, ragasztani stb., 
mindenkinek ajánljuk, aki egyszerűen, néhány 
fogással egy saját készítésű jászolt szeretne.  
Méret:  kb. 20,5 x 7,5 cm 
Magasság:  kb. 14,5 cm 
Ideális figuraméret: kb. 50 – 65 mm
40 06 71 per db ................................... 1.220,—

Fa - összeilleszthető jászol

A háromdimenziós, 13 részes építőcsomagot 
könnyen összeilleszthetjük. Ideális egy világító-
effektus doboz elkészítéséhez.
TIPP: Égősort (cikkszám 500869 vagy 301965)  
 kérjük hozzárendelni!
Méret: kb. 24 x 24 x 6,3 cm
10 23 58 per db ................................... 4.500,—

Fa - jászol Kitzbühel

Kész, gazdagon és szeretettel díszített,  
tömör jászol.
Méret:  kb. 34 x 13,5 cm 
Magasság:  kb. 13,5 cm 
Ideális figuraméret: kb. 35 – 60 mm
60 01 65 per db ................................... 6.100,—

Fa - jászol Inzell

Kész, tömör jászol, mindenkinek, aki gyorsan 
és egyszerűen egy sajátkezűleg díszített jászolt 
szeretne. 
Méret:  kb. 37 x 15 cm 
Magasság:  kb. 20 cm 
Ideális figuraméret: kb. 60 – 110 mm
60 01 72 per db ................................. 10.780,—

Gyermekjászol - fa

Készre festett, 16-részes jászol gyerekes 
figurákkal. Ideális a karácsonyi történetet  
játékosan megtanulni és játszani.
Tartalom: 
● Mária, József és Jézusgyermek jászolban 
● 1 angyal 
● háromkirályok 
● 1 pásztor kettő báránnyal 
● 1 ökör, szamár és teve 
● 2 pálma 
● 1 jászol

Jászolistálló: kb. 23 x 10,5 x 16 cm 
Figuraméret: kb. 8 cm 
Alapanyag: fa
60 31 13 per cs. ................................. 13.320,—
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Megvilágító trafó 1 - csendfény

Kompakt dugótranszformátor, alkalmas izzókhoz 
és LED-hez, csatlakozás  max. 3 db 3,5 V-os 
izzónak vagy kb. 30 LED-nek, 5-ös elosztó,  
elektromos túlterhelésvédelem.
 
10 03 81 per db ................................... 4.500,—

Világító trafó 2 - állandó és villogó fény

Kompakt transzformátor kis izzókhoz és LED-
hez, max. 5 darab 3,5 V-os izzó vagy kb. 30 LED 
csatlakoztatható, 5-ös elosztó 3 állandó és 2 
villogó fénynek való nyílással, elektronikus  
túlterhelés elleni védelemmel. 

10 03 82 per db ................................... 6.660,—

Világító trafó távirányítóval

Egyedi távirányítós világító trafó, izzók és  
LED-k megvilágításához a legjobban alkalmas,  
max. 5 db 3,5 V-os izzó vagy kb. 30 LED  
csatlakoztatható, 5-ös elosztó, 3 állandó és  
2 villogó fénynek való nyilással.
Különlegesség:  
● távirányító és 5 tetszés szerint beállítható  
 kimenet 
● kimenetenként 4 világítás lehetséges:  
 állandó, villogó, parázs és gyertyafény 
● 4 Dim-kapcsolás: 25%, 50%, 75%, 100%  
● dinamikus villogó fény 4 órán keresztül  
 lehetséges 
● háttérmegvilágításhoz alkalmas

További funkciók: 
● 4 órás időzítés: 4 óra után minden kimenet  
 kikapcsol 
● 1 gombos funkció: egy gombbal minden  
 villogó fényt állandó fénnyé állíthatjuk
10 24 06 per db ................................... 8.100,—
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Elemdoboz 6h - időzítés és csatlakozó

Praktikus elemdoboz, kapcsolóval választható 
az állandó működés vagy a 6 órás időzítés, 
mely az idő eltelte után kikapcsolódik. Csatla-
kozó egőhöz vagy LED-hez. 3 darab AA elemet 
teszünk bele, úgy működik, mint egy 4,5 V-os 
laposelem.
TIPP: 3 db ceruzaelemet Mignon AA 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 

10 23 18 per db ................................... 1.760,—

Lámpás - műanyag

Formás lámpás a karácsonyi jászolok stílusos 
befejezéséhez. Műanyagból, praktikus akasz-
tókarikával, izzóval, vezetékkel ellátva, dugós 
csatlakozóval a trafóhoz (cikksz. 100381) vagy 
elemsapkához (cikksz. 100383). 
Magasság:kb. 25 mm
10 03 84 per db ...................................... 830,— 
 25 db-tól .................................. 760,—
Magasság: kb. 40 mm
10 16 22 per db ................................... 1.040,— 
 25 db-tól .................................. 950,—

Foglalat vezetékkel

Foglalat E5,5 kb. 50 cm készre forrasztott  
vezetékkel, dugóval és izzólámpával 3,5 V. 
Olcsó változat jászolhoz, babaházakhoz és 
modellépítéshez. 

10 19 86 per db ...................................... 710,— 
 10 db-tól .................................. 640,—

Hídfoglalat vezetékkel

Stabil foglalat E5,5 2 furattal a praktikus rögzí- 
téshez, izzólámpával 3,5 V. Az 50 cm hosszúsá- 
gú dugós kapcsolási vezetéknek köszönhetően 
a további munka egyszerűen és komplikációk 
nélkül lehetséges. 

10 19 85 per db ...................................... 790,— 
 10 db-tól .................................. 710,—

Tartalék izzó E5,5 
Tartalék izzó műanyag lámpáshoz (cikks-
zám 100384 és 101622), foglalat vezetékkel 
(cikkszám 101986) vagy hídfoglalat vezetékkel 
(cikkszám 101985).

Izzó: 3,5 Volt 
Foglalat: E5,5 
Szín: fehér
10 16 21 5 db/cs. .................................... 760,—

Világító dióda vezetékkel

Erősen világító, kiváló minőségű SMD LED  
kb. 50 cm vezetékkel és csatlakozóval.  
Hosszú élettartamú, energiatakarékos és  
alacsony hőfejlesztésű. Ideális karácsonyi  
jászolhoz és modellépítéshez. Alkalmas a  
megvilágító trafónkhoz (cikkszám 100381  
és cikkszám 100382) és elemsapkához  
(cikkszám 100383).
Figyelem: A LED csak akkor világít, ha a  
polaritás megfelelő. A dugót két irányban lehet 
bedugni. Ha nem világít, egyszerűen meg kell 
fordítani.
10 19 84 per db ................................... 1.040,— 
 10 db-tól .................................. 950,—

Villogó, világító dióda, vezetékkel

Fehér LED-lámpa, villogó funkcióval, kb. 1,6 m  
vezetékkel és csatlakozó dugóval. Hosszú életű,  
energiatakarékos és alacsony hőfejlesztés.  
Ideális karácsonyi jászolokhoz és modellépítés 
hez. Alkalmas a megvillágító trafókhoz (cikkszám 
100381, 100382 és 102406) és az elemsapkához 
(cikkszám 100383).
Figyelem: A LED-ek csak akkor világítanak,  
ha a polarítás egyezik. A csatlakozó dugót bár- 
melyik irányba bedughatjuk. Ha a LED nem  
világít, akkor a csatlakozó dugót csak fordítsa 
meg.
10 24 07 fehér, per db ............................ 610,— 
10 24 08 piros, per db ........................... 610,—

Elemsapka kapcsolóval

 
Sapka 4,5 V-os laposelemre (cikkszám 100304), 
alkalmas max. 3 db 3,5 V-os izzó közvetlen csat-
lakoztatásához, praktikus beépített kapcsolóval. 

10 03 83 per db ...................................... 540,— 
 50 db-tól .................................. 490,—

LED szalag - 16 LED

LED szalag, 2 db AA elemmel működik,  
a 16 LED kb. 30 mm távolságra vannak  
egymástól. Öntapadó hátoldallal, egyszerű- 
en gyönyörű hatásokat érhetünk el, pl. já- 
szolnál, összeilleszthető részeknél, dekorá- 
ciónál, stb. Melegfehér LED, be / kikapcsoló 
val és időbeállítással. A szalag tetszés  
szerint rövidíthető.
TIPP: Elemet (cikkszám 100305)  
 kérjük hozzárendelni.
LED méret: kb. 3 x 2 mm 
Hossz: kb. 55 cm
30 19 65 per db ................................... 1.680,—

Jászolépítő habarcs 

Sokoldalú modellezőmassza jászol, ház, 
vasúti terep építéséhez. A porformájú maltert 
egyszerűen vízzel higított enyvvel elkeverjük. 
Kiválóan alkalmas falak vakolásához vagy szik- 
lák, kövek és dombok, stb. modellezéséhez. 
Az így keletkezett felületet kisimíthatjuk vagy a 
kívánt struktúrára alakíthatjuk. Száradás után a 
masszát tetszés szerint lefesthetjük, útmutatóval. 
TIPP: Enyvet (pl. cikkszám 400390)  
 kérjük hozzárendelni!
Tartalom: 1 liter = kb. 250 g
10 10 88 per cs. ...................................... 610,—

Dekorációs hó - paszta

Bársonyos, nagyon finom hópehelypaszta. 
A hópaszta ezért közvetlenül ecsettel vagy 
keverőspaklival felvihető, elosztható és mo- 
dellezhető a kívánt alapra. Az csekély súlya  
miatt különösen alkalmas kollázshoz, szal 
vétaképekhez, hógolyókhoz, dekorációkhoz,  
ahol a hó, felhők és szakállak tökéletesen  
kell kinézzenek. A szerszámokat a használat 
után vízzel lemosni.
Száradási idő: kb. 2 – 3 óra
50 04 81 300 g/doboz ......................... 3.020,—

DEKORÁCIÓ 595JÁSZOLOK
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DEKORÁCIÓ ANGYAL596

Angyal fekvő - polyresin

Klasszikus, alvó angyalgyermek, négyéle. 
Véletlenszerű motívumválasztás.
Méret: kb. 6,5 x 3 cm 
Szín: krém
60 03 69 per db ...................................... 360,—

Angyal mellszobor Rafi - polyresin

Klasszikus mellszobor, kétféle.
Méret: kb. 3 x 2 cm 
Szín: fehér
60 32 02 18 db/cs. ............................... 3.560,—

Angyal mellszobor Rafael - polyresin

Klasszikus, enyhén patinált angyal mellszobor, 
kétféle. Motívumválasztás véletlenszerű. 
Méret: kb. 6 vagy 8,5 cm 
Szín: krém
60 26 75 per db ...................................... 940,—

Angyal mellszobor - porcelán

Klasszikus és különösen nemes angyalmell-
szobor. A szárnycsúcsok enyhén ezüstözöttek. 
Négyféle.
Méret: kb. 6 – 8,5 cm 
Szín: krém
60 30 20 4 db/cs. ................................. 4.600,—

Angyal zenélő - polyresin

Zenélő angyal,  
enyhén aranyozva, négyféle.  
Véletlenszerű motívum- 
választás.
Méret: kb. 4 cm 
Szín: krém
60 03 30 per db ...................................... 460,— 
 24 db-tól .................................. 430,—

Védőangyal - polyresin

Hagyományos angyalgyermek, kiváló 
minőségben kidolgozva, részben aranyozott és 
ezüstözött. Felakasztani vagy állítani, kétféle. 
Véletlenszerű motívumválasztás. 
Méret: kb. 4 cm 
Szín: krém / arany / ezüst
60 30 24 per db ...................................... 430,—

Angyal zenélő - polyresin

Alaposan kidolgozva, akasztható vagy állítható, 
négyféle. Véletlenszerű motívumválasztás.
Méret: kb. 5 cm 
Szín: krém
60 03 16 per db ...................................... 470,—

T É M A

Angyal

Angyalszárnyakat
a 319. oldaltól talál!
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DEKORÁCIÓ 597ANGYAL

Angyal álló - polyresin

Kedves angyal- 
gyermekek,  
2-féle.
Méret: kb. 6 cm 
Szín: fehér
60 31 03 2 db/cs. .................................... 900,—

Angyal ülő - porcelán

Előkelő angyal  
fényes felülettel  
és matt arccal.
Méret: kb. 7 cm 
Szín: fehér
60 32 03 per db ................................... 1.030,—

Angyal álló - polyresin

Kedves angyalgyermek, részben aranyozott, 
négyféle. Véletlenszerű motívumválasztás.
Méret: kb. 8 cm 
Szín: kék / piros / zöld / arany
60 28 54 per db ................................... 1.070,—

Angyal Gábriel - polyresin

Gábriel, a hírvivő angyal, aranyozott szár-
nyakkal, akasztható vagy állítható, kétféle. 
Véletlenszerű motívumválasztás.
Méret: kb. 9 cm 
Szín: piros / kék
60 32 20 per db ................................... 1.290,—

Angyalgyermek Harmony - porcelán

 

Aranyos angyalgyermekek varázslatos pasztell- 
színekben, kiválóan kidolgozott, arany díszíté-
sekkel. 
Méret: kb. 9 cm 
Szín: krém
60 27 34 4 db/cs. ................................. 4.480,—

Védőangyal ülő - polyresin

Barátságosan  
mosolygó angyal- 
gyermek, kiválóan  
kidolgozott és  
részben csillogó. 
Méret: kb. 11 cm 
Szín: krém / arany / ezüst
60 03 67 per db ................................... 1.040,—

Térdelő angyal - porcelán

Szép, egyszerű angyal matt felülettel, kétféle. 
Motívumválasztás véletlenszerű.
Méret: kb. 12,5 cm 
Szín: fehér
50 22 25 per db ....................................3.110,— 
60 32 18 2 db/cs. ................................. 5.960,—

Angyalgyermek -  
porcelán

Modern,  
magasfényű,  
bájos angyal- 
gyermek.
Méret: kb. 13 cm 
Szín: fehér
60 32 29 per db ...................................... 900,— 
60 32 30 6 db/cs. ................................. 4.970,—

Angyal - porcelán

Egyszerű,  
nemes angyal 
csillámló felülettel,  
egyedileg  
elkészíthető.
Méret: kb. 14,5 cm 
Szín: fehér
50 18 95 2 db/cs. ................................. 2.140,—

Fa - angyal 2 az 1-ben

Masszív,  
stabilan álló  
angyal, a precíz  
vágásnak köszön- 
hetően a kis angyal  
kissé kitolható  
vagy kivehető.
Méret: kb. 7 és 20 cm 
Vastagság: kb. 20 mm
60 32 38 per db ................................... 1.400,—

Angyal, előkelő -  
polyresin

Előkelően fénylő angyal,  
kissé matt antikolással,  
minőségi kidolgozás. 
Méret: kb. 23,5 cm 
Szín: arany
60 33 12 per db ................................... 2.590,—
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TRENDI DEKORÁCIÓ SKANDINÁV598

01 30

01 30

T R E N D I - T É M A

Skandináv

Tükörgömbök - üveg
 
Gyönyörű gömbök dróton,  
ideális tűződíszekhez,  
koszorúkhoz, stb. 
Méret: Ø kb. 2 cm
 
  

Színek + számok: 
fehér fényes-01, piros fényes-30 
A színek számát kérjük megadni!
60 25 00 .. 12 db/köteg ......................... 580,—

Karácsonyfagömb - műanyag

 
Kiválóan megmunkált törhetetlen karácsonyfa-
gömb, úgy néz ki mint az üveggömb, akasztóval, 
matt és fényes. (Kivétel: téli fehér csak matt)
Méret: Ø kb. 6 cm
 

 
 
 
 
Színek + számok: 
téli fehér-01, karácsonypiros-30 
A színek számát kérjük megadni!
60 25 07 .. 12 db/cs. ........................... 1.260,—

Szóródíszek hópelyhek - fa

Tisztán kidolgozva a lézervágásnak köszönhető- 
en, mindkét oldala festett, ideális szórni, ragasz-
tani, stb., kétféle.
Méret: kb. 3,5 – 4,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: fehér
60 33 01 60 db/cs. ............................... 3.020,—

Szóródíszek  
fenyők - fa

Tisztán kidolgozva a lézervágásnak köszönhe- 
tően, 3D hatás, részben mindkét oldala festett, 
ideális szórni, ragasztani, stb., kétféle.
Méret: kb. 4 cm 
Vastagság: kb. 4 – 7 mm 
Szín: natúr / fehér
60 33 07 60 db/cs. ............................... 3.100,—

Szóródíszek csillag - filc

Szépen stancolt, ideális ragasztani vagy szórni, 
háromféle színben. 
Méret: kb. 4,5 és  6 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: krém / piros / bordó
60 26 39 72 db/cs. ............................... 2.840,—

Szóródíszek előnyös csomag hópehely 
- filc

Szépen stancolt, ideális szórni vagy ragasztani, 
kétféle. 
Méret: Ø kb. 3,8 cm (kb. 70 db),  
 Ø kb. 6,8 cm (kb. 70 db) 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: fehér
60 04 57 per cs. ................................... 3.020,—

Hópehely akasztós dísz -  
fa / filc

Fahópelyhek filcen,  
tisztán stancolt,  
nylonzsinór akasz- 
tóval. Véletlenszerű  
motívumválasztás. 
Méret: Ø kb. 10,5 cm 
Vastagság: kb. 5 mm 
Teljes hossz: kb. 19 cm 
Szín: piros / fehér
60 29 59 2 db/cs. ................................. 1.220,—
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01 30 51

Csillag 22,5 cm -  
filc

Ideális hímzéshez, nemezeléshez, ragasztani 
vagy festeni. 
Méret: kb. 22,5 cm  
Vastagság: kb. 5 mm 
Szín: piros
30 17 35 per db ...................................... 500,—

Adventi naptár számok csillagok - fa

Lézerrel precízen vágott, mindkét oldala festett, 
számok 1 – 24-ig.
Méret: kb. 2,8 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: piros / fehér
60 32 36 24 db/cs. .................................. 540,—

Matrica - adventi naptár számok kerek

Kerek matricák 1 – 24.
Méret: Ø kb. 6 cm 
Mennyiség: 24 matrica
40 18 59 per cs. ................................... 1.010,—

Teamécses csillagok
Made in Europe.  
Műanyag tartóban, 
sokféle dekorációhoz.
Méret: kb. 55 x 26 cm 
Égési időtartam: kb. 5 óra 
Szín: fehér
30 17 36 01 6 db/cs. ............................. 1.400,—

TRENDI DEKORÁCIÓ 599SKANDINÁV

Légyölő galóca - fa 
Mesebeli gombák,ideális  
egész éves dekorációkhoz. 
Méret: kb. 2,5 cm 
Fej: Ø kb. 1,7 cm 
Szín: piros / fehér / natúr
60 28 68 48 db/cs. ............................... 3.400,—

Akasztódísz erdei állatok - fa

Kedves akasztós díszek, egyik oldal kedvesen 
festett és jutaszalaggal akasztható. Háromféle.
Méret: kb. 8 x 6 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Teljes hossz: kb. 14 cm 
Szín: natúr / fehér / piros / zöld
60 32 96 3 db/cs. .................................... 720,—

Rénszarvas talpon - fa

 
Mindkét oldala  
Shabby Chic  
stílusban festett  
és filcrészekkel,  
szalagokkal és  
csengettyűkkel  
díszítve. 
Méret: kb. 12,5 cm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Szín: fehér / szürke
60 30 02 per db ................................... 1.000,— 
60 30 03 4 db/cs. ................................. 3.600,—

Csillag / őzike  
2 az 1-ben - fa

Első oldala  
festett,  
a pontos vágás- 
nak köszönhető- 
en az őzikét  
kissé eltolhatjuk.
Méret: kb. 14 x 14 cm 
Vastagság: kb. 2 cm 
Szín: fehér / piros / natúr
60 31 33 per db ................................... 1.260,—

Szarvasok - polyresin

Természetes kinézetű szarvasok, ideálisak téli 
és karácsonyi dekorációkhoz. Illenek a  
9 – 11 cm-es méretű jászolfigurákhoz.
Méret: kb. 7 – 17 cm
60 33 21 4 db/cs. ................................. 5.380,—

Szánkó 16 cm - fa

 
H x Sz x M: kb. 16 x 7 x 4 cm 
Szín: fehér
60 33 02 per db ................................... 1.420,—

Szövetzsákocska - retró csillag

Készre varrt szövetzsákocska, nyomtatott  
csillagokkal és szatén húzózsinórral. 
Méret: kb. 12,5 x 18 cm 
Szín: natúr / fehér
50 20 00 6 db/cs. ................................. 1.870,—

Csengettyű Ø 15 mm

Gömbölyű, szép csengésű, sokoldalúan felhasz-
nálható, ideális hangszerekhez, német minőségi 
gyártmány. Akasztóval.
Méret: Ø 15 mm
Színek + számok: 
fehér-01, piros-30, citrom-51 
Színek számát kérjük megadni! 
60 31 86 .. per db .................................. 180,—

Vödör - cink / fém

Kis vödör fogantyúval,  
kívül-belül többszörö- 
sen lefestve (zománc  
effektus), ideális kas- 
póként, vázának vagy  
virágdíszeknek, stb.
Méret: Ø kb. 11,5 cm 
Magasság: kb. 10,5 cm 
Szín: fehér
60 33 13 per db ...................................... 570,— 
60 33 14 8 db/cs. ................................. 4.300,—

Bogyóág Nordic

Apró, kerek bogyók, 
kézzel tekert, könnyen  
osztható. Ideális koszo- 
rúk, virágdíszek, stb.  
készítéshez. Szép  
minőség.
Bogyók: Ø kb. 10 mm 
Hossz: kb. 26 cm 
Szín: fehér
60 32 97 per db ...................................... 470,—
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Fa - gyertyaház

Hangulatos ház kéménnyel  
Ø 13 mm-es gyertyákhoz.  
Ideális festeni.
TIPP: Gyertyát (cikkszám 301311)  
 kérjük hozzárendelni! 
Alapanyag:  tűlevelű fa és alumínium 
H x Sz x M: kb. 5,8 x 3,5 x 8,2 cm
10 22 06 per db ...................................... 720,—

H x Sz x M: kb. 5,8 x 3,5 x 6,2 cm, kb. 5,8 x 3,5 x 8,2 
cm és kb. 5,8 x 3,5 x 10,2 cm
10 22 07 3 db/cs. ................................. 2.410,—

Mini égősor - 15 LED időzítőkapcsolóval

Beltéri égősor 1 AA elemmel működik, 15 LED 
egymástól 5 cm távolságban vezetéken elren-
dezve. Az LED színe melegfehér, villogó funkció 
nélkül, 6 órás időzítőkapcsolóval. Az elem és a 
kapcsoló egy ezüstmetál színű üvegdugóba van 
bedolgozva. Ideális üvegeknek egy kb. 1,9 cm-
es belső átmérőjű nyílással.  
Szállítás elem nélkül!
TIPP: Elemet (cikkszám 100305)  
 kérjük hozzárendelni!
LED méret: Ø kb. 1,8 mm 
Hossz: kb. 70 cm 
Elemdoboz: kb. 8 x 2 cm
30 19 20 per db ................................... 2.160,—

Égősor - 20 LED

Beltéri 20 LED-es égősor, 3 db AA elem-
mel műküdik, 20 LED, 10 cm-es távolságra 
egymástól. A LED színe fehér, nem villog,  
11 eres vezeték, be- kikapcsolóval. 
TIPP: Elem (cikkszám: 100305) hozzárendelhető! 
LED méret: Ø kb. 5 mm konkáv lencse 
Hossz: kb. 2,2 m
50 08 69 per db ................................... 1.440,— 
 10 db-tól ............................... 1.290,—

Műanyag fedő fatalppal

Kristálytiszta,  
átlátszó műanyag  
harang lézerkidolgo- 
zású fatalpon.  
Ideális látványos  
dekorációk készíté- 
séhez és figurák  
jelenetbe állításá- 
hoz. Jutazsinórral.
TIPP: Dekorációs terméket, pl. szarvascsalád  
 (cikkszám 602980) kérjük hozzárendelni!
Méret: harang: kb. 13 x Ø 7 cm 
Tányér: Ø kb. 8 cm
30 16 48 per db ................................... 1.120,—

Szarvascsalád - fa

 

A lézervágásnak köszönhetően nagyon precíz 
kidolgozás, négyféle figura. Ideális téli tájak 
készítéséhez és dekorációnak. 
Méret: kb 4 – 8 cm 
Szín: natúr
60 29 80 4 db/cs. .................................... 860,—

Műanyag fedő MDF - Ø 10 cm

Kristálytiszta,  
átlátszó műanyag  
harang MDF fatal- 
pon.  Ideális látvá- 
nyos dekorációk  
készítéséhez és  
figurák jelenetbe  
állításához.
TIPP: Dekorációs ter- 
 méket, pl. erdei  
 állatok készlet - fa  
 (cikkszám 603241)  
 kérjük hozzáren- 
 delni!
Méret harang: kb. 16 x Ø 10 cm 
Méret talp: Ø kb. 11 cm 
Teljes méret: kb. 18 cm
30 18 64 per db ................................... 1.800,—

Erdei állatok készlet - fa

Nagyon precízen lézerrel kivágva, hatféle. Ideá-
lis téli tájakhoz és dekorációkhoz, pl. a fatalpas 
műanyag harangba (cikkszám 301864).
Méret: kb. 4 – 12 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: natúr
60 32 41 6 db/cs. .................................... 670,—

TRENDI DEKORÁCIÓ SKANDINÁV600
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Fa - összeilleszthető  
téli táj

Your story in a box!  
14 részes háromdimenziós összeilleszthető építőcsomag. Ideális egy hatásos világító dobozhoz.
TIPP: Égősort (cikkszám 500869 vagy 301965) és  
 transparenspapírt (cikkszám 40149801) kérjük hozzárendelni!
Méret: kb. 20 x 20 x 6,6 cm 
10 22 14 per db ......................................................................................................................3.200,—

világítás nélkül világítással
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01 30 51 94

előlnézet hátulnézet

Fa - karácsonyfa

Natúr, lézerrel vágott,  
3D hatás két rész egy- 
szerű és gyors össze- 
illesztésnek köszönhe- 
tően. Ideális lefesteni 
és díszíteni.
Méret: kb. 12 x 8,5 cm 
Vastagság: kb. 4 mm
10 23 27 per db ...................................... 720,—

Teamécsestartó ház - porcelán

Divatos, szerény teamécsestartó, a nyitott csilla-
goknak köszönhetően egy csodálatos fényjáték 
keletkezik, egyedileg alakítható. 
Méret: kb. 8,5 x 8,5 x 11,5 cm
50 18 97 2 db/cs. ................................. 3.200,—

Rénszarvas Sami -  
porcelán

Nagyon előkelő,  
magasfényű felület.
Méret: kb. 8,5 cm 
Szín: fehér
60 07 42 per db ...................................... 680,—

Mikulássapka - filc

Piros filcből,  
fehér plüss karimával.  
A fehér szaténszalag- 
gal a sapkát adventi 
naptár zsákocskaként  
is használhatjuk. 
Méret: kb. 16 cm 
Fejméret: Ø kb. 5,5 cm
30 16 49 12 db/cs. ............................... 3.440,—

Tányér Elegance - fém

 

Fényes tányér, ideális gyertya alá vagy 
különböző használatokra.
Méret: Ø kb. 15 cm 
Pakolható felület: Ø kb. 9,5 cm
60 32 05 per db ...................................... 710,—

Zsinór - Ø 2 mm

Különösen szép, fénylő minőség. 
Vastagság: Ø kb. 2 mm 
Szín: piros
60 24 37 30 50 m/tekercs ..................... 4.320,—

Juta - pamutzsinór készlet - Ø 3 mm

Különböző, sokol- 
dalúan használható,  
színben harmonizáló  
zsinórok.
Hossz: kb. 5 m per tekercs 
Vastagság: Ø 3 mm 
Szín: bézs / natúr
50 23 43 3 tekercs/cs. ......................... 3.490,—

Filczsinór - Ø 4 mm

Divatos kiegészítés  
virágdekorációkhoz,  
barkácsmunkákhoz, stb.  
Érdekes optika keletkezik  
a változó zsinórvastag- 
ságnak köszönhetően. 
Vastagság: Ø kb. 4 mm
 
 
 

 
Színek + számok: 
natúrfehér-01, piros-30, világoszöld-51, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
60 30 43 .. 10 m/tekercs ..................... 1.030,—

Szalagkészlet Pipa - 15 mm

Nyomtatott, fénylő szaténszalag drótperemmel  
4 különböző színben, egyenként 5 m. 
Színek: krém / arany, piros / fehér,  
 piros / arany, szürke / ezüst 
Szélesség: 15 mm
60 29 12 4 tekercs/cs. ......................... 2.410,—

Szalag hagyomány - 25 mm

Nyomtatott, matt szalag szőtt peremmel, 
beleszőtt ezüstszálakkal.
Szín: piros / zöld / ezüst 
Szélesség: 25 mm
60 31 38 10 m/tekercs ........................ 1.870,—

Szalagkészlet rénszarvas - 15 és 40 mm

Különböző, színben harmonizáló  
szalagok szőtt peremmel, tekercsenként 5 m.
Szín: bézs / piros / világosbarna 
Szélesség: 15 és 40 mm
60 33 26 4 tekercs/cs. ......................... 4.540,—

Szalagkészlet Meribel - 10 – 40 mm

Különböző, színben harmonizáló, szőtt peremű 
szalagok, egyenként 5 m.
Szín: fehér / piros 
Szélesség: 10, 15, 25 és 40 mm
60 33 45 5 tekercs/cs. ......................... 3.960,—

Szalagkészlet Loretta - 25 mm

Különböző, fénylő, színben  
harmonizáló drótperemű  
szalagok, egyenként 5 m.
Szín: fehér / ezüst, piros / arany,  
 piros / zöld / arany, fehér, piros 
Szélesség: 25 mm
60 33 49 5 tekercs/cs. ......................... 5.360,—

TRENDI DEKORÁCIÓ 601SKANDINÁV
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TRENDI DEKORÁCIÓ TERMÉSZET602

T R E N D I - T É M A

Természet

Szóródísz csillag - fa

Formás csillagok lézervágott kontúrokkal.  
Ideális díszítéshez vagy barkácsoláshoz.  
2 méret, méretenként 12 db. 
Méret: 2 és 3,6 cm 
Vastagság: 4 mm
10 20 61 24 db/cs. .................................. 600,—

Szóródíszek  
csillagok - fa

Tömör csillagok, tisztán kidolgozva a  
lézervágásnak köszönhetően, ideális szórni, 
ragasztani, stb., 3-féle.
Méret: kb. 2,5, 5 és 7 cm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Szín: natúr
60 31 01 30 db/cs. ............................... 1.400,—

Szóródísz mix téli erdő - fa

Lézervágással tisztán kidolgozva,  
ideális szórni vagy ragasztani.  
Kilencféle. 
Méret:  kb. 3,5 – 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr
60 33 03 36 db/cs. ............................... 1.170,—

Szóródíszek levélkoszorú - fa

Gyönyörű, lézerezett fa levélkoszorú. A levelek 
részben fehéren nemesen csillogóak. Ideális 
szórni, ragasztani, barkácsolni, stb.
Méret: kb. 5,5 cm 
Szín: natúr
60 32 84 4 db/cs. .................................... 860,—

Szánkó 4 cm - fa

 
H x Sz x M: kb. 4 x 2 x 1,5 cm 
Szín: natúr

60 27 69 12 db/cs. ............................... 4.090,—

Csillag - fa / nyírfakéreg

Stabil facsillag,  
nyírfakéreggel  
díszítve, juta- 
zsinórral  
akasztható.
A természetes  
anyagok mérete,  
alakja és minősége  
változó, és a szállí- 
tástól függően a  
mennyiségük kissé  
eltérhet. Kisebb  
repedések vagy  
kéregleválások  
előfordulhatnak.
Méret: kb. 20 x 20 cm 
Vastagság: kb. 1,2 cm 
Teljes hossz: kb. 27 cm 
Szín: natúr
60 31 10 per db ................................... 1.070,—

Hópehely akasztódísz - fa

Lézervágással tisztán kidolgozva,  
fehér viaszozott akasztózsinórral,  
négyféle.
Méret: Ø kb. 6,5 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Teljes hossz: kb. 13 cm 
Szín:  natúr
60 33 31 8 db/cs. ................................. 1.370,—

Karácsonyi akasztódísz - fa

Lézervágással tisztán  
kidolgozva, juta akasztó- 
zsinórral, hatféle.
Méret: Ø kb. 8 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Teljes hossz: kb. 16,5 cm 
Szín: natúr
60 33 32 6 db/cs. ................................. 1.620,—
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TRENDI DEKORÁCIÓ 603TERMÉSZET

Nyírfatörzs natúr, egyenes vágás
Hangulatos dekorációkhoz. Ideális kombinálni 
fémmel, textillel, fával, hungarocellel, stb. Egyik 
végén egy középre fúrt lyukkal (Ø kb. 4 mm) 
dekorációkhoz. A természetes anyagok mérete, 
alakja és minősége változó, és a szállítástól 
függően kissé eltérhet. Kisebb repedések vagy 
kéregleválások előfordulhatnak.
TIPP: Lángot (cikkszám 603131)  
 kérjük hozzárendelni.

Magasság: kb. 100 mm,  
Vastagság: Ø kb. 40 – 60 mm
10 22 03 per db ...................................... 560,— 
 20 db-tól .................................. 520,—

Magasság: kb. 150 mm,  
Vastagság: Ø kb. 40 – 60 mm
10 22 04 per db ...................................... 670,— 
 20 db-tól .................................. 630,—

TIPP: Lángot (cikkszám 603131) vagy szárnyat  
 (cikkszám 603132) kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 200 mm,  
Vastagság: Ø kb. 50 – 80 mm
10 22 05 per db ...................................... 740,— 
 20 db-tól .................................. 700,—

Láng - fém / rozsda
Ideális fatörzsbe tűzni. Így szép  
ajándékok keletkeznek apák vagy  
anyák napjára, karácsonyra, stb.  
Kül- és belterületre egyaránt alkalmas.  
Kiváló minőségű nemesrozsda minő- 
ség, nem pattog le.
TIPP: Nyírfatörzsek (cikkszám 102203,  
 102204, 102205) hozzárendelhetőek.
Láng mérete: kb. 10 x 4,5 cm 
Vastagság: kb. 1,5 mm 
Teljes hossz: 11,5 cm
60 31 31 per db ...................................... 790,—

Angyalszárny -  
fém / rozsda
Ideális fatörzsre szerelni.  
Így szép karácsonyi angyalt  
készíthetünk vagy védőan- 
gyalt egész évre. Kül- és  
beltérre egyaránt alkalmas.  
Kiváló minőségű nemes- 
rozsda, nem pattog le.
TIPP: Nyírfatörzsek (cikkszám 102205), szegek  
 (cikkszám 101724 vagy 100396) rendelhetőek.
Méret: kb. 15,5 x 17,5 cm 
Furat: Ø kb. 4,8 cm 
Vastagság: kb. 1 mm
60 31 32 per db ................................... 2.390,—

Téli gyermek Babe - filc

 

Kedvesen dekorált gyermek  
kötött kiegészítőkkel,  
kézzel fesetett arccal és  
pamutszalag akasztóval. 
Méret: kb. 13 cm 
Teljes hossz: kb. 17 cm 
Szín: iszapszínű / fehér
60 28 96 81 per db ............................... 1.080,—

Fa - angyal körben

Csodaszép angyal,  
ideális az akrilgömbbe  
Ø 7cm (cikkszám 301574).  
Ha zsinórt ( cikkszám 501777  
vagy 602595) fűzünk a külső gyűrűre,  
akkor egy szép akasztódíszünk lesz.
Méret: Ø kb. 66 mm 
Vastagság: 3 mm
10 23 37 5 db/cs. .................................... 630,—

Betét - lerakó - fa

Erre az innovatív betétre  
csodás díszeket varázsol- 
hatunk az akrilgömbökbe  
(cikkszám 301499). A beté- 
tet rögzíthetjük egy pár ponton  
(pl. cikkszám 401014).
TIPP: Szánkót (pl. cikkszám 602769, fa jászolfi- 
 gurákat (cikkszám 102336) díszítéshez)  
 és faenyvet (cikkszám 400392) kérjük  
 hozzárendelni.
Lerakófelület:  Ø 6 cm 
Lehetséges magas.: max. 5,8 cm középen 
Vastagság:  kb. 3 mm
10 23 35 per db ...................................... 230,—

Összeilleszhető részek erdei állatok - fa

Nagyon precíz a  
lézervágásnak kö- 
szönhetően. Díszí- 
teni vagy dekoráció- 
ként egy Ø 8 cm-es  
műanyag gömbbe  
(cikkszám 301499).
Méret: Ø kb. 7,5 cm 
Szín: natúr
60 32 67 per cs. ...................................... 710,—

Akrilgömb

Kétrészes, kristály- 
tiszta, belül dekorálha- 
tó, szegélyszalaggal 
díszíthető, festhető  
vagy ragasztható,  
valamint Window  
Color-ral is festhető.
Méret: Ø kb. 7 cm
30 15 74 5 db/cs. ................................. 1.220,—
Méret: Ø kb. 8 cm
30 14 99 5 db/cs. ................................. 1.510,—

Fenyőfák - műanyag

Havas, talpas fenyőfák  
venyigetalpon, ideális  
téli tájakhoz, jászolok- 
hoz, stb. 
Méret: kb. 14 cm
60 33 20 2 db/cs. .................................... 900,—

Fenyőfa 2 az 1-ben - MDF

Tömör, stabil fenyőfa,  
első oldala furnérral  
ragasztva, festett és  
csillámmal díszítve, 
a pontos vágásnak  
köszönhetően a kisebbik  
fenyőfát még kissé  
eltolhatjuk vagy  
kivehetjük.
Méret: kb. 15 és 19 cm 
Vastagság: kb. 2,5 cm 
Szín: natúr / krém / arany
60 30 99 per db ................................... 1.800,—

Talpas fenyőfa  
Nordica - MDF / fa

Mindkét oldalán  
faerezettel díszítve,  
ideális hóval,  
strasszkővel,  
gyönggyel, stb.  
elkészíteni.
Méret: kb. 20 cm 
Vastagság: kb. 9 mm 
Szín: natúr
60 31 90 per db ...................................... 570,—

Szalagkészlet pöttyös csillagok - 5 – 25 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok  
szőtt peremmel, egyenként 5 m.
Szín: fehér / órózsaszín /  
 pasztellzöld / világosolíva / ezüst 
Szélesség: 5, 10, 15 és 25 mm
60 33 24 5 tekercs/cs. ......................... 4.140,—
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TRENDI DEKORÁCIÓ HAGYOMÁNY604

Tükörgömbök - üveg
 
 

Gyönyörű gömbök dróton, ideális tűződíszekhez, 
koszorúkhoz, stb. 
Méret: Ø kb. 2 cm
Színek + számok: 
arany fényes-18, piros fényes-30 
A színek számát kérjük megadni!
60 25 00 .. 12 db/köteg ......................... 580,—

Karácsonyfagömb -  
műanyag

Kiválóan megmunkált tör- 
hetetlen karácsonyfagömb,  
úgy néz ki mint az üveg- 
gömb, akasztóval, matt. 
Méret: Ø kb. 6 cm 
Szín: karácsonyi piros
60 25 07 30 12 db/cs. ........................... 1.260,—

Szóródíszek csillagok - fa

Tömör, tisztán kidolgozva a lézervágásnak 
köszönhetően, mindkét oldala festett, ideális 
szórni vagy ragasztani, kétféle, három színben.
Méret: kb. 1,8 cm 
Vastagság: kb. 7 mm 
Szín: natúr / piros / zöld
60 30 88 144 db/cs. ............................. 3.600,—

Szóródíszek mix Velouri - fa / bársony

Tisztán kidolgozva, első oldalán bársonnyal és 
3D hatással, ragasztóponttal, kétféle.
Méret: kb. 3,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / piros
60 33 10 72 db/cs. ............................... 3.580,—

Szóródíszek csillagok Granada - fa

Tisztán kidolgozva, mindkét oldala csiillámos, 
ideális szórni, ragasztani, stb., kétféle.
Méret: kb. 2,5 – 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: arany
60 33 08 96 db/cs. ............................... 3.020,—

Szóródíszek piros  
csillag - fa

Lézervágással tisztán kidolgozva, mindkét 
oldalán lefestve, ideális szórni vagy ragasztani, 
háromféle.
Méret: Ø kb. 2,5, 5 és 7 cm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Szín: piros
60 33 15 30 db/cs. ............................... 1.220,—

Szóródíszek szarvasok  
Blake - fa
Lézervágással szépen kidol- 
gozva, mindkét oldalán  
erősen csillámozott, ideális  
szórni vagy ragasztani.
Méret: kb. 4 x 3,4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: arany
60 31 92 48 db/cs. ............................... 3.010,—

Szóródíszek angyalka Marie - fa

Lézervágással tisztán kidol- 
gozva, 3 Ø hatású, három  
színben, ideális szórni vagy  
ragasztani.
Méret: kb. 4 x 4,5 cm 
Vastagság: kb. 3 – 5 mm 
Szín: natúr / fehér, natúr / piros,  
 natúr / szürke
60 31 96 12 db/cs. ............................... 1.120,—

Akasztódísz Velouri - fa / bársony

Nemesen kidolgozva, első oldalán bársonnyal 
és 3D hatásos téli tájjal díszítve, juta akasztózsi- 
nórral, kétféle. Véletlenszerű motívumválasztás. 
Méret: kb. 10 cm 
Vastagság: kb. 4 – 7 mm 
Teljes hossz: kb. 17 cm 
Szín: natúr / piros
60 33 11 per db ...................................... 360,—

T R E N D I - T É M A

Hagyomány
In

gy
en

es
 sz

ál
lít

ás
 2

7.
00

0 
Ft

-t
ól

  |
  K

ed
ve

zm
én

y 
ak

ár
 –

6 
%

-ig
  |

  Á
FÁ

-s
 á

ra
k 

fo
rin

tb
an

Deko_und_Floristik_HU.indd   604 15.07.2020   14:33:22



TRENDI DEKORÁCIÓ 605HAGYOMÁNY

Akasztódísz X-Mas - fa

Tisztán kidolgozott, csodaszép akasztós dísz.  
Az első oldala szépen festett, dekorált és arany- 
csillámmal díszített. Jutaszalaggal akasztható. 
Háromféle, véletlen motívumválasztás.
Méret: kb. 9,5 – 12 x 11 – 12 cm 
Vastagság: kb. 5 – 7 mm 
Teljes hossz: kb. 18 – 20 cm 
Szín: natúr / fehér / piros / zöld
60 32 93 per db ...................................... 580,—

Akasztódísz Santa -  
venyige / polyresin

Venyigekoszorú bársonyos felületű télapóval és 
irrizáló hópehellyel díszítve. Kiválóan megmun- 
kálva, a juta akasztózsinóron egy fagyöngy és 
egy ágacska, háromféle. Véletlenszerű motí-
vumválasztás.
Méret: Ø kb. 9 cm 
Teljeshossz: kb. 18 cm 
Szín: natúr / borvörös
60 32 08 per db ................................... 1.040,—

Csengettyűk - télidő

Gömbalakú, szaténszalag  
akasztóval, kétféle színben. 
Méret: Ø kb. 5,5 cm 
Teljes hossz: kb 16 cm
60 29 57 4 db/cs. ................................. 2.300,—

Angyalszárny -  
fa / szövet

Mindkét oldalán fénylő  
szövettel bevont és arany  
akasztózsinórral. A lézer- 
vágásnak köszönhetően  
nagyon precíz, enyhén  
barna vágott éllel. 
Méret: kb. 7,5 x 7,5 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Teljes hossz: kb. 15,5 cm 
Szín: arany
60 27 73 18 18 db/cs. ........................... 3.600,—

Nemezkalap

Melírozott szürke osztrák nemezkalap klaszikus 
zsinórral díszítve, kétféle színben.
Méret: Ø kb. 6 cm 
Fejméret: Ø kb. 3 – 4 cm
30 17 34 24 db/cs. ............................... 3.440,—

Karácsonyfák hófödte -  
műanyag

Hófödte talpas  
karácsonyfák,  
ideálisak téli  
tájakhoz,  
jászolhoz, stb.
Méret: kb. 3,8 cm
60 31 36 10 db/cs. ............................... 1.280,—

Natúrkeverék tobozokkal

Nagyon szép minőség barkácsoláshoz, 
különböző tobozok, faszeletek, faágak és 
bogyók.
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó. 
Toboz: kb. 3 – 6 cm 
Faszeletek: Ø kb. 4,5 cm 
Faágak: kb. 10 cm 
Bogyók: kb. 6 cm
60 33 17 20 db/cs. ............................... 1.190,—

Bogyóágak -  télies

Bogyókkal és tobozokkal  
gazdagon díszített havas 
ágak, kézzel tekert,  
könnyen osztható.
Hossz: kb. 15 cm 
Bogyók: Ø kb. 7 – 12 mm 
Toboz: kb. 2 cm
60 32 99 3 db/cs. ................................. 1.080,—

Bogyóköteg

Fapálcára kézzel tekerve,  
ideális gyors dekorációkhoz,  
jól osztható. 
Bogyók: Ø kb. 12 mm 
Hossz: kb. 15 cm
60 28 75 15 db/köteg ............................. 200,—

Alma dróton

Valódinak tűnő alma,  
ideális őszi csokrokhoz.
Alma: Ø kb. 2,3 és 3,3 cm 
Hossz: kb. 10 cm 
Szín: piros
60 33 19 12 db/cs. ............................... 1.480,—

Téli gyermek Babe - filc

Kedvesen dekorált  
gyermek kötött kiegé- 
szítőkkel, kézzel  
festett arccal és pamut- 
szalag akasztóval. 
Méret: kb. 13 cm 
Teljes hossz: kb. 17 cm 
Szín: piros / fehér
60 28 96 30 per db ............................... 1.080,—

Tömbgyertya önkioltó
Made in Germany. Az önkioltó  
gyertyák kanóca 2 cm-rel a gyer- 
tya alja fölött véget ér. Így idejé- 
ben eldől és kialszik. A viasz  
megmarad. Fokozott biztonság,  
különösen óvodákban és  
iskolákban. 
Méret: kb. 75 x 47 mm 
Égési idő: kb. 14 óra 
Szín: rubinpiros
30 17 38 30 4 db/cs. ............................. 1.370,—

Szalagkészlet téli erdő - 15 – 40 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok, 
szőtt- vagy drótperemmel, egyenként 5 m.
Színek: bézs / piros / borvörös 
Szélesség: 15, 25 és 40 mm
60 33 44 5 tekercs/cs. ......................... 3.960,—
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Shabby Chic
T R E N D I - T É M A

Shabby Chic
TRENDI DEKORÁCIÓ SHABBY CHIC606

Gömbmix - műanyag

Kiválóan megmunkált törhetetlen karácsony-
fagömbök, úgy néznek ki, mint az üveggöm-
bök, akasztóval és zsinórral. Matt, fényes és 
csillámos. Két méretben. Ideálisak koszorúkhoz, 
tűződíszekhez, stb.
Méret: Ø kb. 3 és 4 cm 
Szín: eukaliptusz
60 32 06 57 26 db/cs. ........................... 1.330,—

Szóródíszek hópelyhek Wudi - fa

Lézervágással tisztán kidolgozva, mindkét 
oldalán lefestve, ideális szórni vagy ragasztani, 
kétféle.
Méret: Ø kb. 2 cm 
Vastagság: kb. 6 mm 
Szín: fehér / mentazöld
60 31 91 144 db/cs. ............................. 3.600,—

Szóródíszek csillám csillagok - 
műanyag

Mindkét oldala csillámos, ideális szórni vagy 
ragasztani, stb., két méretben.
Méret: kb. 4 és 5 cm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Szín: mentazöld
60 32 04 61 48 db/cs. ........................... 1.890,—

Szóródíszek csillagok - fa

Tisztán kidolgozott a lézervágásnak köszönhe- 
tően, kétféle és három színben, ideális szórni, 
ragasztani, stb.
Méret: kb. 3 – 4 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: natúr / fehér / arany
60 33 30 12 db/cs. .................................. 650,—

Fenyőág - fa

Tisztán kidolgozott  
a lézervágásnak  
köszönhetően. Ide- 
ális barkácsoláshoz  
és ragasztáshoz.  
Háromféle.
Méret: kb. 8,7 – 13 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: natúr
60 33 09 5 db/cs. ................................. 1.060,—

Angyal akasztós dísz -  
polyresin / plüss

Pihe-puha plüsspompon, színben harmonizáló 
angyallal díszítve, csillámló szárnyakkal, kétféle.
Pompon méret:  Ø kb. 6 cm 
Teljes magasság: kb. 8 cm 
Teljes hossz:  kb. 17 cm 
Szín:  fehér /  
  pasztell rózsaszín
60 32 92 2 db/cs. ................................. 1.300,—

Akasztós dísz  
fenyőfa / angyal

Tisztán kidolgozott gyönyörű akasztó díszek. 
Egyik oldala szépen lefestve, felirattal és arany 
csillámmal díszítve. Jutaszalaggal akasztható.
Méret: kb. 12 x 7,5 cm 
Vastagság: kb. 5 mm 
Teljes hossz: kb. 19,5 cm 
Szín: natúr / menta / türkiz / arany
60 31 28 2 db/cs. .................................... 900,—
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Pomponok fonalból -  
színes
Kiváló minőségű  
gyapjú pomponok,  
különösen puhák és  
szépek a szoros  
csavarásnak  
köszönhetően.
Méret: Ø kb. 30 mm
30 18 60 24 db/cs. ............................... 1.400,—

Üvegharang akasztós dísz

Szeretetteljesen díszített fatányérok, részben 
fehéren csillogó, üvegbura alatt, pamutfonallal 
akasztható.
Méret harang: Ø kb. 7 cm 
Méret tányér: Ø kb. 5 cm 
Teljes hossz: kb. 15 cm 
Szín: fehér irrizáló
60 31 34 3 db/cs. ................................. 3.380,—

Talpas madár - fa

Előkelően díszített szép madár és aranyszínű 
szalaggal.
Méret: kb. 11,5 x 13 cm 
Vastagság: kb. 1 cm 
Szín: natúr / rózsaszín
60 33 04 per db ...................................... 790,—

Kókuszhéj felek

Sokféle dekorációs lehetőség, ideális mini  
jászolként. A természetes anyagok mérete,  
alakja és minősége változó, és a szállítástól 
függően a mennyiségük kissé eltérhet. 
TIPP: Hozzáillő jászolfigurák 40 – 50 mm.
Méret: Ø kb. 8 – 11 cm 
Szín: fénylő arany
60 33 05 10 db/cs. ............................... 4.100,—

Dekorációs talpak - fa
Ideális dekorációs fákat készíteni  
hungarocellkúpokból, mohából,  
tobozokból, stb.
Természetes termék, ezért méret,  
forma és tulajdonság különböző  
lehet. Kisebb repedések vagy  
kéregleválások előfordulhatnak. 
TIPP: Hungarocellkúpot  
 (cikkszám 300162) kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 8 cm 
Törzs: Ø kb. 1 cm 
Fakorong: Ø kb. 4,5 cm
60 33 18 3 db/cs. ................................. 1.060,—

Toktermések

Kis ágacskák egy  
vagy több szárított,  
hamvas külsejű tok- 
terméssel. Ideális  
tűződíszekhez,  
adventi koszorú- 
hoz, stb.
A természetes anyagok mérete, alakja és 
minősége változó, és a szállítástól függően  
a mennyiségük kissé eltérhet. 
Toktermés mérete: Ø kb. 2 cm
60 32 12 250 g/cs. ............................... 2.810,—

Bogyók dróton

Gömbölyű bogyók, nemesen fénylő, kicsi 
üveggolyókkal díszítve. Különálló drótszáron, 
koszorúk, csokrok, stb. díszítéséhez. Szép 
minőség, kétféle. 
Bogyók: Ø kb. 12 mm (72 db), 18 mm (36 db) 
Hossz: kb. 10 cm 
Szín: piros
60 32 94 108 db/cs. ..............................5.110,—

Eukaliptusz fenyő ág - textil/műanyag

Puha, rugalmas levelek és  
tűlevelek természetes kinéze- 
tet kölcsönöznek ennek az  
ágnak, kézzel tekert,  
könnyen osztható.
Hossz: kb. 25 cm
60 33 00 per db ...................................... 500,—

Tálca, négyszögű - műanyag

Modern tálca. Ideális asztali díszekhez,  
gyertyákhoz, stb.
Méret: kb. 28 x 12 x 2,5 cm 
Állítható felület: 22 x 2,5 cm 
Szín: márványozott szürke
60 32 95 per db ...................................... 650,—

Szaténszalag készlet Vintagestar - 25 mm

Fénylő, nyomtatott szalagok szőtt peremmel, 
egymáshoz illő színekben, tekercsenként 10 m.
Szín: bézs / rózsaszín / mentazöld 
Szélesség: 25 mm
60 32 59 3 tekercs/cs. ......................... 3.710,—

Pamutszalag készlet - 15 és 25 mm

Matt, pasztellszínű, színben harmonizáló, szőtt 
peremű szalagok, egyenként 5 m
Színek: órózsaszín, mentazöld, szürke,  
 orgona, sötétpiros 
Szélesség: 15 mm
60 33 48 5 tekercs/cs. ......................... 5.400,—

Szalagkészlet Merry Christmas -  
15 – 40 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok szőtt 
peremmel, tekercsenként 5 m.
Szín: fehér / rózsaszín / mentazöld /  
 iszapszürke 
Szélesség: 15, 25 és 40 mm
60 32 47 5 tekercs/cs. ......................... 3.780,—
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