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1 A rétegelt nyárfalemezt krétafesték-
kel és egy akrilfestő ecsettel leala-
pozzuk és száradni hagyjuk. A vinta-
ge kinézethez a peremekre egy kis 
sötét (pl. antracit) festéket viszünk 
fel egy száraz sörteecsettel. 2 A le-
festett falapot fi nom csíszolópapírral 
simára csiszoljuk. A táblafelületet 
ceruzával és vonalzóval kirajzoljuk 

és takarószalaggal körberagasztjuk. 
Egy puha ecsettel a táblafestékből 
két réteget viszünk fel a felület-
re, egyszer vízszintesen, egyszer 
függőlegesen. A takarószalagot eltá-
volítjuk és hagyjuk jól megszáradni. 
3 A polc hátára ráerősítjük a képa-
kasztót úgy, hogy a gumírozott olda-
lát megnedvesítsük és rányomjuk. 

ALAPANYAG
SZERSZ ÁMOK

Anyának szép virágvázával, apának praktikus szerszámtartóval, vagy inkább fordítva? 
Mindkettő modern vintage stílusú és beépített táblafelülettel ellátott. 

BARKÁCSOLÁS FÁVAL

Falipolc

TIPP
Kréta rendelhető a feliratozáshoz:
Táblakréta - Classcolor JOVI - fehér
(Cikkszám 501593, 500683)

Táblakréta - Classcolor JOVI - színes
(Cikkszám 501594, 500684)

Szabványlap DIN A4-
rétegelt nyárfalemez
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
Vastagság: kb. 6 mm
 100016  per  db  ....................................  370,— 

 Krétafesték Chalky Finish 

A vízbázisú krétafesték a 
tárgyaknak egy ultramatt és 
bársonyos felületet ad.

Színek + számok:
fehér-01, vanília-11, púderrózsaszín-41, 
pink-43, jade-56, mentazöld-57, indiai türkiz-63, 
kékes szürke-64, koelinkék-65, levendula-75, 
szeder-77, világos topáz-91, antracit-95
A színek számát kérjük megadni!
 501857 ..  118 ml/doboz ..................  1.760,— 

4 A rögzítőcsipeszeket lemezcsa-
varral felszereljük. Virágvázaként 
egy kémcsövet teszünk bele.

 Táblafesték - MARABU 
Vízbázisú, felviteltől függően 
a 225 ml kb. 2,5 m²-re elegendő.
Szín: fekete / ébenfekete 
 501661  225 ml/tégely ......................  2.560,— 

 Képakasztó / 
ragasztófül - papír 
Méret: Ø kb. 30 mm
 400294  20 db/ cs.  ................................  410,— 
 400295  100 db/ cs.  ...........................  1.900,— 

 Rögzítőcsipesz / motorcsipesz 
Méret: Ø 16 mm
Fesztáv: 14 – 20 mm
Szélesség: 8 mm
Furat: Ø 3 mm
 100941  per  db  ......................................  60,—  
  50   db -tól ..................................  60,— 
Lemezcsavar 2,2 x 6,5 mm
(Cikkszám 101703)
Kémcső / epruvetta Ø 16 mm, polisztirol
(Cikkszám 300138)

 Akrilfestő ecset lapos - HOBBYSTAR 

Ecsetméret: Nr. 16 (16 mm)
 200644  per  db  ..............................  1.000,—  
  10   db -tól .............................  960,— 

 Sörteecset - Gussow - Iskolai sorozat 

Ecsetméret: Nr. 10 (10 mm)
 200026  per  db  .................................  150,—  
  10   db -tól .............................  130,— 

Takaró- / festőszalag - SCHULLER
(Cikkszám 401699)

Csiszolópapír fi nom K220, 
EasyCUT - SCHULLER
(Cikkszám 200989)

Radió csavarhúzó lapos penge: 3 mm
(Cikkszám 200289)

Vonalzó, ceruza 

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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