
1 Rögzítsünk a lámpásív külső pe-
remére kétoldalú ragasztószalagot. 
2 Vágjunk le a szaténszalagokról tet-
szés szerinti hosszúságú darabokat, 
húzzuk le a ragasztószalagról a fedő-
fóliát és ragasszuk rá a szalagokat. 
3 Ragasszuk fölé a kiválasztott lám-
pásszabást. 4 Most rögzítsük a lám-
pásfedelet mindentragasztóval a lám-
pásszabás tetejére. 5 Vágjunk le a 
pomponszegélyből és / vagy a szív-
szegélyből egyenként kb. 50 cm-t, 
majd ragasszuk fel a lámpásra. 6 Szúr-
junk a kartonfedélbe egy előszúrótű-

LÁMPÁS BARKÁCSOLÁS

Színes lámpások
Egyszerű, gyönyörű szépen világító lámpások Szent 
Márton ünnepére. Különösen szorgosan díszítsünk 
perforált motívumokkal. 

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2015-09

ALAPANYAG

Motívum kiszúrás: helyezzük a lámpásfóliát 
a fi lcalátétre és perforáljuk előszúrótűvel. Az 
egyenletes vonalakhoz és motívumokhoz 
használjunk pl.: szaggatóformát. 
Előszúrótű hegyes
(Cikkszám 401447)

Barkácsfi lc - 30 x 45 cm EXTRA VASTAG
(Cikkszám 301116.. fehér-01)

TIPP

vel két, egymással szemben lévő 
lyukat. Ha szükséges, vágjuk le rö-
videbbre a lámpástartó drótot. Hajlít-
suk meg a végeit felfelé és akasszuk 
be. 7 Végezetül rögzítsük az elektro-
mos lámpástartó pálcát. 

SZERSZÁMOK
Extra sticky Tape - ragasztófólia
(Cikkszám 501531)

Mindentragasztó kraft - UHU
(Cikkszám 400020)

Lámpásfedél és talp / sajtosdoboz 

Alkalmas lámpásszabás cikkszám  
401573 – 401577 és 400471
Méret: Ø kb. 15,3 cm
 400788  10 db/cs.  .......................... 1.380,—
 400789  200 db/cs.  ...................... 24.720,—

Lámpástartódrót

A megfelelő drót a 
lámpástetőhöz és 
aljhoz.  

 400292  per  db  ................................... 50,—
 400293  50 db/cs.  .......................... 1.320,—

Lámpásszabás - 
szivárvány 

A sajtos dobozunk-
hoz  Ø 15,3 cm.
Méret: 22 x 51 cm
Vastag.: 100 g / m²
 401573  25 ív/cs.  ........................... 2.080,—

Lámpásszabás - 
színes

Átlátszó univerzális 
papír, 5 különöző 
színben, a sajtos 
dobozunkhoz  Ø 15,3 cm.
Méret: 20,5 x 50 cm
Szín: sárga, narancs, piros, zöld, kék
Vastag.: 115 g / m²
 401575  25 ív/cs.  ........................... 3.890,—

Elektromos 
lámpáspálca
Ideális lámpás felvo-
nulásokhoz, gyermek-
zsúrokra stb. Nincs 
tűzveszély, izzóval, 
2 elemet hozzárendel-
ni (cikksz. 100305), újra 
felhasználható. Szükség 
esetén tartalék izzót (cikk-
sz. 10151600) hozzáren-
delni. Színválasztás nem lehetséges.
Hossz: kb. 50 cm 
 400003  per  db  ................................. 540,—

Szaténszalag szőtt peremmel - 6 mm
(Cikkszám 602414.. kül. színek)

Szaténszalag szőtt peremmel - 15 mm
(Cikkszám 602415.. kül. színek)

Pomponszegély
(Cikkszám 501501.. kül. színek)

Hímzett szegély - szívek - 16 mm
(Cikkszám 501536)


