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AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS DECO PAINTER FILCTOLLAL

Let it rain!
Az esernyő egy mindennapos használati tárgy és már
802-ben, írásban is megemlítették. Egy fehér esernyő,
egy jó ötlet és némi festék és máris színesebbé válik 
egy esős nap. Az anya és az apa biztosan örülni fog az
egyedülálló, személyes ajándéknak.

1 A kívánt motívumot rajzoljuk elő

ceruzával egy papírlapra, majd húz-

zuk át fekete filctollal. Hasz nál ha -

tunk termé szetesen különböző min-

tákat is. 2 Nyis suk ki az esernyőt és

ragasszuk a mintát ragasztószalag-

gal úgy a belsejébe, hogy a motí-

vum kívül látható legyen. 3 Húzzuk

át a kontúrokat Deco Painter filctol-

lal, majd tetszés szerint színezzük

ki különböző színekkel. A nagyobb

felületeket egy vékony réteg akril-

festékkel is befesthetjük egy ecset

segítségével. Engedjük szabadjára

a képzeletünket!

ALAPANYAG
Esernyő - automata
(Cikkszám 61719) lásd jobbra

Akrilfestő filc: 
Deco Painter matt 1 – 2 mm és 3 – 4 mm
(Cikkszám 2278.. és 2282.. kül. színekben) lásd jobbra

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. kül. színekben) 
lásd főkatalógus 370. oldal 

vagy akrilfesték nagy kiszerelésben:
SOLO GOYA Trition Acrylic Basic
(Cikkszám 2866.. kül. színekben) 
lásd főkatalógus 360. oldal

TIPP
Az esernyő fényes felületű befestéséhez keverjük
össze az akrilfestéket sok vízzel, majd egy széles
ecsettel vigyük fel a felületre. 

Esernyő - automatikus

190-T polyesterfeszítés, kíváló tartás üveggy-
apotsínekkel, hajlított műanyag nyél, 10 mm-es
acélvég és automatikus kivitel. 

Méret: Ø kb. 105 cm
Hossza: kb. 83 cm

61719 per db.......................................1.310,—
20 db-tól...................................1.190,—

Deco Painter - MARABU

A Marabu Deco-Painter az 
univerzális elme a tollak között. 
A kiváló minőségű akriltoll a 
matthatású festéshez minden felületen vízbázi-
sú és szagsemleges. Ezáltal különösen ajánlott
gyerekek részére. - Matt, akrilbázisú - vízbázisú,
szagsemleges, időjárásálló, fényhű.

Deco Painter matt 1 - 2 mm - MARABU

Színek + számok:
arany-18, fekete-90, ezüst-92

A színek számát kérjük megadni!
2278 .. per db..........................................770,—

Deco Painter matt 3 - 4 mm - MARABU

Színek + számok: fehér-01, elefántcsont-08,
napsárga-16, arany-18, mandarin-21, cseresz-
nye-35, p.rózsaszín-41, pink-43, reseda-52,
menta-57,  pasztellkék-61, aquamarin-62, lapis-66,
patiszon-70, pasztell-lila-71, ametiszt-74, 
kakaó-80, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2282 .. per db..........................................790,—

Képkeret - lapos

További termékinformációt 
a főkatalógusunk 
77. oldalán talál. 

Lécszélesség: kb. 30 mm

Méret: 90 x 130 mm, komplett
17601 per db..........................................640,—

Méret: 100 x 150 mm, komplett
17602 per db..........................................800,—

Méret: 130 x 180 mm, komplett
17603 per db..........................................910,—

Méret: 350 x 260 mm, komplett
17608 per db.......................................1.160,—
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Profilnézet

Gestaltungsvorschlag

„Az esernyő egy olyan eszköz, 
amellyel nem állunk az esőben!“

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


