
SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ KÉPKERETEK

Szép színes és 
kellemesen fénylő

1 Kezdetnek rajzoljuk fel a kívánt
motívumot, saját elképzelés alap-
ján, a szublimálóceruzával. Ez a
ceruza erre kiválóan alkalmas,
ugyanis magától eltűnik és nem
hagy hátra csúnya, nem kívánt kon-

túrokat. 2 Most fessük ki a motívu-
mot tetszés szerint akril-fényes lak-
kal. 3 A festék száradását követően
tegyünk rá kis pöttyöket ezüst színű
akril-fényes lakkal. Hagyjuk megszá-
radni. És már készen is van!
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SZERSZÁMOK
Kül. ecsetek
lásd főkatalógus 2011 / 12  152 – 154. oldal

Ecsetpohár
lásd főkatalógus 2011 / 12  156. oldal

TERMÉKEK

ALAPANYAG
Képkeret négyzet és téglalap
(Cikkszám 21855 és 21856) lásd FK 2011 / 12  307. oldal

Papírmasé - jegyzettömb Passepartout stancolással
(Cikkszám 20954) lásd főkatalógus 2011 / 12  314. oldal

Akril fényes lakk - HOBBY LINE 
(Cikkszám 2310.. kül. színekben) lásd lent

JAVANA - szublimálóceruza
(Cikkszám 6144) lásd 57. oldal

Egy kedves barkácsötlet, amely kis és nagy gyerekeket 
egyaránt lelkesít. A festékek fénye hatására a tárgyak egy
előkelő külsőt kapnak. A festékek vízbázisúak, egymással
keverhetőek és időjárásállóak.
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Akril fényes lakk  - HOBBY LINE

Vízbázisú, időjárásálló és vízzel 
higítható, egymás között keverhető, 
jól takar, fényhű, gyorsan szárad. 
Hobbyhoz, művészethez, iskolába, 
üveghátlapfestéshez, modell-
építéshez, szalvétatechnikához, 
stb. Alkalmazható fánál, papír-
nál, kartonnál, viasznál, hunga-
rocellnél, agyagnál, kőnél, 
terrakottánál, magától keményedő 
modellező masszánál, fémnél stb.

Színek + számok:
fehér-01, aranysárga-13,
arany-18, narancs-20, piros-30, zöld-50, 
hárszöld-53, világoskék-61, sötétkék-69, 
v.barna-81, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2310 .. 50 ml / üveg..........................860,—
231018 50 ml / üveg, arany ..........1.110,—
231092 50 ml / üveg, ezüst............1.110,—

Acryl Power Pack - HOBBY LINE

LIMITED EDITION - 
szállítható a készlet ere-
jéig. Vízbázisú, időjárás-
álló és nem mérgező, vízzel higítható, egy-
más között keverhető, jól takar, fényhű, gyor-
san szárad. Hobbyhoz, művészethez, iskolá-
ba, üveghátlapfestéshez, modellépítéshez,
szalvétatechnikához, stb. Alkalmazható fá-
nál, papírnál, kartonnál, hungarocellnél, agy-
agnál, kőnél, terrakottánál, magától keménye-
dő modellező masszánál, fémnél, stb.

Fényes festék 

Tartalom: 5 üveg egyenként 60 ml (fehér, 
v.sárga, sötétpiros, zöld, kék)

23102 per készlet..........................3.420,—

Matt festék

Tartalom: 5 üveg egyenként 60 ml (fehér, 
sárga, sötétpiros, v.zöld, v.kék)

22412 per készlet..........................3.420,—

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


