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BARKÁCSOLÁS PAPÍRMASÉ TERMÉKEKKEL

Téli erdő adventi naptár
ALAPANYAG

 Papírmasé - csákó 

Méret: Ø kb. 7 cm
Magaság: kb. 20 cm
 40 07 07  per  db  .....................................  310,— 

 Ujjfestékkészlet Pearl - 
EBERHARD FABER 

Vízbázisú, bőrbarát és kifejezetten kisgyere-
keknek fejlesztve, keserű anyaggal ellátott. 
Tartalom:
● 6 üveg egyenként 500 ml (arany, rózsaszín, 
 piros, zöld, kék és lila)
 50 18 31  6 db/ cs.  ..............................  14.170,— 

 Csillogó ujjfesték, Mucki - 
KREUL 6 x 150 ml 

 A vízbázisú, jól fedő, 2 éves kortól ajánlott csil-
lámló festék krémes állagú, kimosható 30 °C-
on, bőrgyógyászatilag tesztelt, parabénmentes, 
gluténmentes, laktózmentes, vegán.
Tartalom:
● 6 újrazárható doboz egyenként 150 ml 
 (tündérpor-rózsaszín, gyémánt-kék, 
 varázs-lila, smaragd-zöld, sárkány-ezüst, 
 aranykincs)
 50 20 59  per  készl  ..............................  5.610,— 

 Címke - adventinaptárszámok 1 – 24 

Betűmagasság: kb. 2,5 cm
Mennyiség: 58 címke
 40 10 02  arany, per ív ...........................  230,— 

 Lyukasztó XXL - kerek 
díszszegéllyel 

 Alkalmas 200 g / m² 
vastagságú papír-
hoz és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 5 cm 
 40 10 90  per  db  ..................................  3.250,— 

 Lyukasztó Super 
Jumbo - csillag 

 Alkalmas 220 g / m² 
vastagságú papír-
hoz és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 4,5 cm 
 40 10 86  per  db  ..................................  3.250,— 

 Rajzlap (natúrpapír) 130 g / m² 
Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 130 g / m²

Szín: fehér
 40 14 76 01  10 lap/ cs.  ............................  780,— 
  10  cs.-tól./szín ....................  740,— 

Színek + számok:
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
Csomag = 10 egyszínű ív!
 40 14 76 ..  10 lap/ cs.  .........................  1.770,— 
  10  cs.-tól./szín .................  1.670,— 

 Gyöngyfestő - toll 

A festék káros anyagoktól mentes, vízben 
oldódó, száradás után már nem oldható.

Színek + számok:
krém-02, sárga-10, arany-18, rubin-30, 
pasztell rózsaszín-40, pasztellzöld-50, 
pasztelltürkiz-63, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 50 13 51 ..  30 ml/tubus .........................  870,— 

 Washi Tape dekortapasz - 
Hotfoil 10es készlet 

Szélesség: 10 x 5 mm
Hossz: egyenként 5 m
 40 19 84  10 tekercs/ cs.  .......................  2.050,— 

 Celofán dísztasak minta nélkül 

Környezetbarát, nem mérgező 
talpas tasak, olyan gyorsan 
bomlik le, mint a papír.
Méret: 9,5 x 16 cm
 40 05 46  10 db/ cs.  ..................................  360,— 

 Tasakzáró klipsz 

Szélesség: kb. 7 mm
Hossz: kb. 35 mm
Szín: arany
 40 05 91  25 db/ cs.  ..................................  360,— 
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Ilyen egyszerű: A csákókat ken-
jük be fedően ujjfestékkel (ujjal 
vagy ecsettel). Színes kartonból 
stancoljuk ki lyukasztóval a csilla-
gokat (aranyból) és a kerek motí-
vumokat (fehérből), ragasszuk rá 
a számmatricákat. Díszítsük eze-
ket gyöngyfestő tollal illetve washi 
tape-pel és ragasszunk rá mindent 
a csákóra. Tegyünk édességet, teát 
vagy üzeneteket celofántasakokba 
és rejtsük el a kész fák alá. 

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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