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Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

SZERSZÁMOK
Lombfűrészív  PEBARO 750K
(Cikkszám  3021) lásd főkatalógus  2012 / 13  130. oldal

Lombfűrészlapok  
fához és műanyaghoz PEBARO 1 tucat
(Cikkszám 3028) lásd főkatalógus  2012 / 13  130. oldal

Csiszolóvlies - Handpad
(Cikkszám 3580) lásd főkatalógus  2012 / 13  136. oldal

Hőlégfúvó
(Cikkszám 3979) lásd főkatalógus  2012 / 13  283. oldal

Hőálló kesztyű
Hajlítási segédlet:
Bükkfaléc
(Cikkszám 1441) lásd főkatalógus  2012 / 13  72. oldal 

Bükkfarúd
(Cikkszám 1458) lásd főkatalógus  2012 / 13  73. oldal 

MINTA
A mintát ehhez a barkácstipphez megtalálja a
következő oldalon, amely kinyomtatható.

2 3 4

TIPP
Hajlítási korrekciók újbóli felhevítéssel lehet-
ségesek.

1 A plexiüveg könnyen karcolódik,
ezért mindkét oldalán védőfóliával
kerül kiszállításra. Ezt csak később
húzzuk le róra. Másoljuk át a virág-
formát a mintáról a plexiüvegre,
majd fűrészeljük ki lombfűrésszel.
2 Most húzzuk le a védőfóliát és
simítsuk le az éleket csiszolóvlies-
szel. 3 Állítsuk fel a hőlégfúvót az
asztal szélére. A biztonság érdeké-
ben viseljünk hőálló védőkesztyűt.
Helyezzük rá a bükkfalécet segít-
ségként a virágszirom alsó végé-
hez. Most hevítsük fel ezt a felületet
a másik oldalról a hőlégfúvóval. A
távolság a munkadarabtól kb. 5 cm
legyen. Még ne kezdjük el meghajlí-
tani. Az ideális hőmérsékletet a

hajlítás megkezdéséhez úgy tud-
hatjuk meg, hogy az anyag enyhe
nyomás hatására enged (kb. egy
perc után). Ha a kívánt hajlítási
szög megvan, akkor hagyjuk kihűlni
ebben a helyzetben. Hajlítsuk meg
ugyanezzel a módszerrel az összes
virágszirmot felfelé. 4 Ugyanígy kell
a virágszirmokat a felső harmaduk -
nál meghajlítani kifelé. Ehhez a hajlí-
táshoz segítségként azonban egy
bükkfapálcát használjunk. 5 A kész
mécsest díszítsünk mécsestartóval
és mécsessel.

Ne féljünk a plexiüveg megmunkálásától! Ezeket a mécse-
seket könnyen el tudjuk készíteni a hőlégfúvóval. A részeket
felmelegítjük és így egyszerűen formálhatjuk meg őket.
Fénylő virágok keletkeznek friss tavaszi színekben

MŰANYAG MEGMUNKÁLÁSA KÖNNYEDÉN

Virágvarázslat

TERMÉKEK
Akrilüveg / Plexiüveg 3 mm 
mindkét oldal sima, védőfóliával

Méret: 300 x 400 x 3 mm

865010 sárga.................................1.760,—
10 db-tól ...........................1.640,—

865030 piros..................................1.760,—
10 db-tól ...........................1.640,—

865050 zöld ...................................1.760,—
10 db-tól ...........................1.640,—

865060 kék ....................................1.760,—
10 db-tól ..........................1.640,—

Teamécsestartó - átlátszó

Vastagfalú üvegből.

Méret: Ø kb. 5 cm
Magasság: kb. 3,2 cm
Üvegvast.: kb. 3 mm

783800 per db ..................................190,—
12 db-tól ..............................160,—

Teamécses / rechaudmécses

Alumíniumhéjban, fém-mele-
gítőhöz, melegen tartó 
lapokhoz, illatosítókhoz stb.

Méret: Ø kb. 38 mm
Égési időt.: kb. 4,5 óra

8211 10 db / cs. ...............................310,—
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