
felületből. 3 A faszámokat kenjük le

szintén akrilfestékkel. A száradást

követően kenjünk fel színes mintá-

kat. A csíkokat egy vékony ecsettel

fessük fel. A pöttyöket nyomjuk fel

egy fanyárssal, minden egyes pötty-

höz vegyünk fel újra festéket.

Hagyjuk a levegőn megszáradni

vagy szárítsuk meg hajszárítóval. 

1 Ragasszuk a faszámokat a furér-

lapra, így optimálisan össze tud kö -

tődni a vízálló ragasztó a felülettel.

Hagyjuk jól megszáradni. 2 Ahhoz,

hogy a lap vízálló legyen, kenjük le

mindkét oldalát akrilfestékkel egy

széles ecset segítségével fedően. A

színválasztásnál ügyeljünk arra,

hogy a számok kiemelkednek a

Egy csodás ajándék Apák napjára! A táblát
fessük le egyszerűen vagy igényesen, készítsük
el falécből díszített szegéllyel.

BARKÁCSOLÁS FATERMÉKEKKEL

Színes 
házszámtábla

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
Vásárlói levél 2014-04
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Szabványlap DIN A5 - 
nyárfafurnér 

Méret: DIN A5 (148 x 210 mm)
Vastagság: kb. 6 mm

100015 per db ................................210,—

Számok - fa

Pontosan 
kistancolt számok 0 – 9-ig, furnérból.

Szélesség: kb. 2,3 – 4 cm
Magasság: kb. 6 cm
Vastagság: kb. 4 mm

100206 10 db /cs. ..........................750,—

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték 
bentre és kintre egyaránt.

Színek + számok:
színtelen-00, fehér-01, elefántcsont-08, 
citrom-12, aranysárga-13, brillant arany-18,
mandarin-21, cs.piros-35, hot-pink-43, 
pasztellzöld-52, fűzöld-53, fenyőzöld-59,
azúrkék-60, laguna-61, indiai türkiz-65, 
ibolyakék-70, nugát-80, fekete-90, 
brillant ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
501282 .. 59 ml /üveg ........................990,—

TIPP
Ahhoz, hogy ez a barkácsmunka kicsit tet -
szetősebb legyen, készítsünk egy díszes
pere met falécekből, közben a végeit tompán
ra gasszuk egymáshoz. A különösen szorgo-
sak a léceket sarokban fűzik össze. Rendel -
jünk hozzá faléceket és munkaeszközöket is:

Junior fűrész - 
PEBARO 10

200115 per db ................................870,—

Léc 5x10 mm - tálevelű fa, 500 mm
(Cikkszám 100059) lásd főkatalógus 2013 / 14  76. oldal

Szögvágó rétegelt fából 
(Cikkszám 200132) lásd főkatalógus 2013 / 14  139. oldal

Faenyv vízálló - UHU

Mennyiség: 75 g / üveg
400396 per db.................................760,—

Mennyiség: 250 g / üveg
400397 per db..............................1.680,—

Mennyiség : 750 g / üveg
400398 per db..............................2.510,—

Akrilecset lapos HOBBYSTAR Nr. 10
(Cikkszám 200641) lásd főkatalógus 2013 / 14  164. oldal

Aquarellecset - Studio Nr. 1 
(Cikkszám 200017) lásd főkatalógus 2013 / 14  164. oldal

Nyárs 200 mm, Ø 2,5 mm - bambuszfa
(Cikkszám 101183) lásd főkatalógus 2013 / 14  91. oldal

SZERSZÁMOK


