
Mágnesek:
1 A mintás papírt kiválasztjuk a 
motívumtömbből, a kívánt for-
mát megrajzoljuk és kivágjuk, pl. 
háromszöget, négyzetet, négy-
szöget, nyilat, stb. 2 Ezeket a 
mágnesfólia öntapadó oldalára 
nyomjuk, rásimítjuk és a sziké-
vel kivágjuk. 3 A mágnesek felü-
lelét vonjuk be öntapadó könyv-
borító fóliával, a kiálló széleket 
vágjuk le. 

Könyvjelzők:
1 A motívumtömbből válasszunk 
ki egy mintát és vágjunk le egy kb. 
15 x 3 cm-es méretű csíkot. 2 Laminál-
juk egy laminálógéppel vagy vonjuk 
be könyvborító fóliával és vágjuk ki. 
3 Lyukasztóval vagy egy forgófejű 
bőrlyukasztóval egyik végének a 
közepére egy lyukat stancolunk. 
4 A pamutzsinórból vágjunk le egy 
kb. 15 cm-es darabot. Fűzzük át a 
lyukon és erősítsük rá egy hurokkal.

ALAPANYAG

Vágóalátét 
(Cikkszám 200594, 200595, 200596)

Profi  Premium Plus szike 9 mm - ECOBRA
(Cikkszám 201017)

Letörhető pengék Premium Plus 
karbonacél 9 mm - ECOBRA
(Cikkszám 201019)

Háromszögű vonalzó - nagy
(Cikkszám 500861)

Forgófejű bőrlyukasztó - KNIPEX
(Cikkszám 200160)

Ceruza, olló

Vá ó látét
SZERSZ ÁMOK

Menő motívumokkal és modern mintákkal 
ideális ajándék anyák vagy apák napjára!

BARKÁCSOLÁS MÁGNESLAPOKKAL

Mágnesek & 
könyvjelzők
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TIPP
Laminálógép rendelhető 
a könyvjelzőhöz:
Laminálógép szabványos - FELLOWES 
(Cikkszám 200608, 200607)

Laminálófólia 80 mikron - FELLOWES
(Cikkszám 200937, 200938)

 Mágneslap - DIN A4 
Egy ollóval egyszerűen a 
megfelelő méretre vágható.
Öntapadó hátlappal. 
Alkalmazás: egyszerűen 
ragasszuk fel egy lap hátoldalára. 
Vastagság: 1 mm
Méret: DIN A4, 210 x 297 mm
 200733  per  db  .................................  620,— 
 200734  10 db/ cs.  ..........................  5.090,— 

 Motívumtömb - 
geometria 

 Motívumkarton és 
motívumpapír, 
egyoldalúan 
nyomtatott, 
20 különböző 
motívum. 
Méret: 24 x 34 cm
Vastagság: 270 g / m² 
 401915  20 lap/ cs.  .........................  1.800,— 

 Motívumtömb - Graffi  ti 

 Motívumkarton 
és motívumpapír, 
egyoldalúan 
nyomtatott, 
20 különböző 
motívum. 
Méret: 24 x 34 cm
Vastagság: 270 g / m² 
 401914  20 lap/ cs.  .........................  1.800,— 

 Motívumtömb - 
Retro 

 Motívumkarton 
és motívumpapír, 
egyoldalúan 
nyomtatott, 
13 különböző motívum. 
Méret: 24 x 34 cm
Vastagság: 80 és 270 g / m² 
 401913  26 lap/ cs.  .........................  2.560,— 

 Könyvborítófólia 

 Átlátszó, öntapadó. 
Méret: 45 cm x 5 m
Vastagság: 60 μ 
 400630  5 m/tekercs .....................  1.980,— 

Pamutfonal - Apollo ELISA
(Cikkszám 501459.. különböző színekben)

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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