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Megfelelő méretű akrillemezkéket tegyünk a sablonra. A motívumot kontúrfestékkel húzzuk 
ki, fi gyeljünk arra, hogy a vonalak ne szakadjanak meg. Kb. 30 – 60 percet hagyjuk szárad-
ni. A felületeket Window Color festékkel a kontúrvonalak keretén belül fessük ki, csillogó 
festékkel kihangsúlyozhatjuk. Kb. 24 órát hagyjuk száradni. Aranyzsinórral és gyöngyökkel 
akasszuk fel. 

ALAPANYAG
 Window Color Clear - KREUL 

Vízbázisú üvegfesték gyermekeknek 
6 éves kortól. A megszáradt festék 
sima és üvegtiszta, az optikai hatás 
olyan, mintha egy festett üveget látnánk.

Színek + számok:
színtelen-00, fehér-01, sárga-10, narancs-20, 
piros-30, rózsaszín-40, pink-43, világoszöld-51, 
sötétzöld-59, világoskék-61, türkiz-63, 
sötétkék-69, ibolya-70, orgona-72, 
sötétbarnna-89, fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni!
 501942 ..  80 ml/üveg ........................  1.120,— 

 Window Color Clear - készlet - 
KREUL 10 x 80 ml 

Tartalom: 
● 10 üveg egyenként 80 ml (fehér, sárga, narancs,
 piros, rózsaszín, világoszöld, sötétkék, türkiz, 
 sötétbarna, fekete kontúrfesték)
 501992  per  készl  .............................  10.080,— 

WINDOW COLOR

Napkorongok

18 92

 Akrillapocska gömbhöz 

Üvegtisztaságú műanyag lapocskák, amelyek 
betehetők a műanyag golyóba. Kiválóan alkalmas 
Window Color (ablakfesték)-al festeni, furattal
Vastagság: kb. 2 mm

Méret: Ø 8 cm
 301575  5 db/ cs.  ...............................  900,— 
Méret: Ø 10 cm
 300095  5 db/ cs.  ...............................  960,— 
Méret: Ø 12 cm
 300096  4 db/ cs.  ...............................  800,— 

 Window Color 
kontúrfesték - KREUL 
A motívumok jobb 
elhatárolásához, archoz 
vagy vékony vonalhatáshoz.
Színek + számok:
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501940 ..  80 ml/üveg ...................  1.120,— 

 Window Color csillám - KREUL 

Ezzel a színnel nagyszerű 
csillámhatást lehet elérni 
minden motívumnál
Színek + számok:
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501941 ..  80 ml/üveg ...................  1.120,— 
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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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2018-01

9 + 1 INGYEN!

 Kongógyöngyök - átlátszó 

 Színes felfűzhető 
gyermekgyöngyök, 
9-féleképpen válogatva. 
Méret: Ø kb. 8 mm
Furat: Ø kb. 3,5 – 4 mm 
 700916  1000 db/ cs.  ......................  1.760,— 

 Aranyzsinór 

 Vastagság: Ø kb. 0,8 mm 
 602595  20 m/tekercs ......................  680,— 

 Hímzőtűk - hegyes PRYM 
Méret: Nr. 20
Hossz: kb. 4,3 cm
 501065  25 db/ cs.  .............................  980,— 

 Pillangó - 
kemény PVC 
fólia 

 Stancolt ív PVC-fólia 
Window Colorhoz, 
függő díszekhez, stb.
Méret: 21 x 17 cm
Vastagság: 0,5 mm
Szín: átlátszó

1 ív = 6 pillangó! 
 501855  per ív ...................................  640,— 
  25  ívtől ................................  600,— 
 ab  100  ívtől .........................  530,— 



Sablon 1:1

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2018-01



Sablon 1:1

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2018-01


