
Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2012

felső furatáig ragasszuk rá a zsi -

nórt. 4 Különböző vastagságú fa -

pálcákkal vegyünk fel vastagon fes-

téket és tupfoljunk rá pöttyöket. 

5 Fűzzük fel tetszés szerinti sor-

rendben golyókat a Reep zsinórra,

a zsinórt csomózzuk meg alul előtte.

6 Rögzítsük az egyes függődísz-

elemeket a fapálcákra különböző

hosszúságokban.

SZERSZÁMOK
Ceruza - natúr
(Cikkszám 2802) lásd főkatalógus 2011 / 2012  321. oldal

Iskolai ecsetkészlet
(Cikkszám 2649) lásd főkatalógus 2011 / 2012  153. oldal

Barkácsragasztó 
(Cikkszám 8353) lásd főkatalógus 2011 / 2012  242. oldal

Bükkfarudak feltűzni a 
golyókat festés közben
(Cikkszám 1451, 1455, 1453) 
lásd főkatalógus 2011 / 2012  71. oldal

Bükkfarúd 3 mm betupfolni
(Cikkszám 1450) lásd főkatalógus 2011 / 2012  71. oldal

Nyárs - fa betupfolni
(Cikkszám 16015) lásd főkatalógus 2011 / 2012  83. oldal 

ALAPANYAG

1 Néhány fagolyóra rajzoljunk ceru-

zával köröket és fél köröket, majd

fessük ki akrilfestékkel. 2 A többi go -

lyót fessük le teljesen vagy hagyjuk

meg natúrban. 3 A nagyobb golyó-

kat díszítsük Reep zsinórral, ehhez

húzzunk ceruzával egy középvo na -

lat, ettől a vonaltól kezdve a golyó

TIPP
Lezárásnak még 2 festett fagolyót is 
tehetünk a pálca jobb és bal végére. 
Ezeket az alapanyaglistában már 
feltűntettük. 

5201 61

Fagolyó furattal

Nyers bükkfa, 
szépen esztergált, 
átmenő furat.

Méret: Ø kb. 15 mm, furat: Ø kb.4 mm
1550 per db............................................20,—

50 db-tól........................................10,—

Méret: Ø kb. 20 mm, furat: Ø kb. 4 mm
1552 per db............................................20,—

Méret: Ø kb. 25 mm, furat: Ø kb. 6 mm
1553 per db............................................30,—

50 db-tól........................................20,—

Méret: Ø kb. 30 mm, furat: Ø kb. 6 mm
1554 per db............................................40,— 

50 db-tól........................................30,—

Méret: Ø kb. 40 mm, furat: Ø kb. 8 mm
1556 per db............................................60,—

50 db-tól........................................50,—

Reep zsinór

100% lenfonál, kezeletlen, 
fehérítetlen. Korábban nagyon 
hasznos volt, manapság nem 
nagyon kapható. Hagyományos 
módon elkészített, mint egy kötél: 2-2 dupla 
cérnából összekötött. alacsony nyújthatóság, 
jól fűzhető. 100 g / gombolyag

538301 Ø 1,35 mm, kb. 65 m..................990,—
10 db-tól......................................930,—

KULCSTARTÓ

ALAPANYAG
Fagolyó
(Cikkszám 1554) lásd jobbra

Reep zsinór
(Cikkszám 538301) lásd jobbra

Dekorgumi korongok
(Cikkszám 8444) 
lásd főkatalógus 
2011 / 12  216. oldal

BARKÁCSOLÁS FAGOLYÓKKAL

Tökéletes egyensúly
A függődísz festett és részben zsinórral körbetekert fagolyókkal tavaszi hangulatot visz az
ön otthonába. Különleges az alapanyag kiválasztása: Az alaptermékek osztrák erdőkből
kitermelt fa és egy kezeletlen, fehérítetlen lenzsinór hagyományos módszerrel elkészítve.

Fagolyó furattal
(Cikkszám 1550, 1552, 1553, 1554, 1556) lásd lent

Bükkfarúd 6 mm
(Cikkszám 1455) 
lásd FK 2011 / 2012  71. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. fehér-01,
pasztellzöld-52, laguna-61) 
lásd FK 2011 / 2012  369. oldal

Reep zsinór
(Cikkszám 538301) lásd lent


