
A munkához használjunk egy alátétet!
Szappantartó
1 Egy egyenes talpfelületet fűrésze-
léssel vagy reszeléssel kaphatunk. 
2 A szappantál mélyedését egy 
ökölráspollyal dolgozzuk ki. A víz-
lefolyáshoz fúrjunk egy lyukat a kö-
zepébe furdanccsal vagy reszeljünk
bele barázdákat. A lerakófelület ki-
dolgozásához használjunk körresze-
lőt. 3 Simítsuk ki a felületet hozzáillő 
ráspollyal és reszelővel, végezetül 
polírozzuk ki acélgyapjúval. 
Tükörtartó
1 Egy zsírkőtartó szétfűrészelésével 
két tókörtartó keletkezik. 2 Munkál-
juk meg a követ saját elképzelé-
sünk szerint. Különösen csodás a 
kontraszt a természetesen hagyott 

ALKOTÁS ZSÍRKŐVEL

Fürdőszobai készlet 
márvány optikában
Praktikus és gyönyörű! Nagyon egyszerűen elkészíthetőek 
a gyermekkezek által ezek a csodás használati tárgyak 
zsírkőből. Hagyjuk, hogy inspiráljon bennünket a kő 
természetes formája!

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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és a megmunkált kő között. Simít-
suk ki a kívánt felületeket hozzáillő 
ráspollyal és reszelővel, végeze-
tül polírozzuk ki acélgyapjúval. 
3 Tűzzük bele a tükröt az előkészített 
vájatba, a hátoldali ragasztólapok 
megakadályozzák az elcsúszást. 

A természetes szín és márvány 
előhozásához polírozzuk le a követ 
zsírkőolajjal egy puha kendő segít-
ségével. 

SZERSZÁMOK
Ráspoly kombi lapos szabványos 200 mm
(Cikkszám 200327) lásd főkatalógus 2014 / 15  152. oldal

Reszelőkészlet - 5-részes
(Cikkszám 300032) lásd főkatalógus 2014 / 15  202. oldal

Acélgyapjú
(Cikkszám 200949, 200948) lásd FK 2014 / 15  202. oldal

Zsírkőolaj
(Cikkszám 300271) lásd főkatalógus 2014 / 15  202. oldal

Puha kendő
Szappantartó 
Ökölráspoly / ráspolykarika PEBARO 
(Cikkszám 200328) lásd főkatalógus 2014 / 15  152. oldal

Körreszelő PEBARO-EXTRA 200 mm
(Cikkszám 200313) lásd főkatalógus 2014 / 15  152. oldal

Furdancs Ø 3 mm
(Cikkszám 200420) lásd főkatalógus 2014 / 15  158. oldal

Tükörtartó 
Fémfűrész - Szabványos
(Cikkszám 200117) lásd főkatalógus 2014 / 15  150. oldal

Letört zsírkődarabok 
visszaragasztásához:

Zsírkőragasztó
 300002  50 ml/üveg .......................... 860,—

TIPP

86

Í Ő

Szappantartó

Zsírkő iskolai csomag - Small

Különösen alkalmas kisebb munkákhoz, a 
zsírkő természetes termék, ezért a színek és 
méretek kötetlenül kevertek.
Méret:  kb. 0,4 – 0,8 kg (ökölnagyság) 
 300268  10 kg/cs.  .......................... 6.570,—

Tükörtartó 

Zsírkő - fénykép & 
jegyzettartó
Nagyszerű zsírkő-
darab fűrészelt nyílás-
sal, fényképeknek és 
jegyzeteknek, névtáb-
láknak, stb. Forma és 
szín változó.
Méret:  kb. 0,4 – 0,8 kg (ökölnagyság) 
 300265  per db  ................................. 630,—

Tükör kerek 
Valódi üveg, sokféle-
képpen alkalmazható 
pl.: felragasztani fa for-
gácsdobozra, kartonra, 
fi lcre, stb.
Méret: Ø 75 mm
Vastagság:  kb. 1 mm 
 101192  per db  ................................. 320,— 

Ragasztólapok

Kétoldalúan öntapadó 
a 3D-hatásokhoz meghí-
vókon, kártyákon, fénykép-
albumokban.
Méret: 5 x 5 mm
Menny.: 800 db
Vastag.: 0,5 és 1 mm
Szín: fehér
 400919  800 db/cs.  ........................... 820,—


