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CSIBETÁSKA
 Söralátét 

Nem nyomtatott. 
Méret: kb. Ø 10,7 cm
 400765  100 db/ cs.  .............................  1.690,— 

 Korong - karton 

Méret: Ø kb. 6 cm
Szín: mindkét oldala fehér
Vastag.: 825 g / m²
 400143  per  db  ........................................  70,—  
  10   db -tól ....................................  60,— 

 Plakátfesték - JOVI 

Kiváló vízbázisú 
temperafesték.
Szín: sárga
 50128010  500 ml/üveg ......................  1.170,— 

 Sütőforma papír pöttyök - kerek 
Méret 
alj: Ø kb. 5 cm
Magas.: kb. 2,5 cm
Szín: pink / fehér, 
 zöld / fehér, kék / fehér
 401845  180 db/ cs.  .............................  2.490,— 

 Rezgő szemek - kerek 
 Öntapadó hátlappal. 
Méret: Ø 12 mm 
 300533  50 db/ cs.  ..................................  440,— 

 Fotókarton - 
tojások 7,5 cm 

 Fotókarton, 
12-féle színben. 
Méret: kb. 7,5 cm
Vastagság: 300 g / m2 
 401773  100 db/ cs.  .............................  1.900,— 

 Tollak - kevert csomag 
 6 kellemes 
tavaszi színben. 
Méret: kb. 3 – 10 cm
Mennyiség: kb. 185 db (10 g) 
 300145  10 g/ cs.  ....................................  460,— 

Permanent Marker - 0,4 mm
(Cikkszám 501985) lásd jobbra

Filc- / ablakfesték decor - GIOTTO
(Cikkszám 501752) lásd jobbra

BÁRÁNY TÁSKA
 Tányér- és csészepapír kerek 

Stancolt, fehér papíralátét, 
motívum változó. 
Méret: Ø kb. 10 cm
 400791  1000 db/ cs.  ...........................  2.870,— 

 Rajzlap (natúrpapír) 130 g / m² 
Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 130 g / m²
csomag = 10 egyszínű ív!

Színek + számok:
fehér-01, élénkpiros-30, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 401476 ..  10 lap/ cs.  .............................  720,—  
  10   cs. -tól/szín ......................  690,— 

 Rezgő szemek - kerek 
 Öntapadó hátlappal. 
Méret: kb. Ø 7 mm 
 300531  50 db/ cs.  ..................................  280,— 

 Lyukasztó - virágok 

 3 különböző motívum.
Motívumméret: kb. 1,5 cm 
 401657  3 db/ cs.  .................................  2.080,— 

 Filc- / ablakfesték 
decor - GIOTTO 
12 szín kartondobozban. 
Tollvastagság: Ø 12 mm
Tollhossz: 150 mm
Vonalszéles.: kb. 1 – 4 mm

 501752  12 db/ cs.  ...............................  4.160,— 

 Táska natúr - 
papír 

 Erős papírtáska gépsima felülettel, 
tekert papírmadzag füllel, nem nyomtatott. 
Méret: 16 x 21 x 8 cm
Szín: natúr
Vastagság: 110 g / m2 
 401939  per  db  ......................................  120,—  
  10   db -tól ................................... 110,— 
  400   db -tól ..................................  90,— 

NYÚLTÁSKA
 Motívumfotókarton - csíkok kicsi 

 Csíkos fotókarton, 10-féle színben. Mindkét 
oldala nyomtatott.
Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 300 g / m² 
 401836  10 lap/ cs.  ..............................  3.360,— 

 Rezgő szemek - kerek 

 Öntapadó hátlappal.
Méret: kb. Ø 10 mm 
 300532  50 db/ cs.  ..................................  350,— 

 Akriltojás 

2-részes, átlátszó.
Méret: kb. 6 cm
 300123  10 db/ cs.  ...............................  1.680,— 

Alkoholos fi lc  - 0,4 mm 

Szín:  fekete
Vonalszélesség: kb. 0,4 mm
 501985  per  db  ......................................  540,— 

TER MÉK -  TIPP
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ta Fa- pomponkészlet - nyuszi 

 Ezzel a két farésszel pillanatok alatt a gyapjú körbetekerésével egy 
szeretetre méltó nyuszi keletkezik. Ilyen egyszerű: mindkettő részt 
egymásra helyezzük, gyapjúval körbetekerjük, felvágjuk és aztán 
egy fonallal a farészek között elkötjük.
TIPP: Gyapjút (cikkszám 50147189, 
          kb. 15 – 20 m / nyúl) kérjük hozzárendelni.
Anyag: rétegelt nyárfalemez
Méret: kb. 11 x 9,5 cm
Pompon:  Ø kb. 6 cm
Vastagság: kb. 3 mm 
 102189  per  készl et ............................................................................................................  300,— 



Sablon 1:1
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