
3 Kenjünk fel barkácsragasztót az

él mentén és szórjuk meg még ned-

vesen csillámmal. Ha helyezünk alá

papírt, akkor a felesleges csillámot

fel tudjuk fogni és újra fel tudjuk majd

később használni. 4 Díszítsük a Perl -

maker – Pen-nel. Rögzítsük az ék -

szerköveket ékszerkőragasztóval.
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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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2012-04
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Ez a barkácsmunka különösen csoportoknak alkalmas,
mert a hársfa-profillécekből egy nagyobb darabszám 
készíthető el. Egy nagyon egyszerű barkácsmunka, ami
rengeteg szabad teret hagy az egyéni elkészítéshez.

FARÉSZEK FESTÉSE

Fényképtartó
Anyák napjára

Fényképtartó profillécből 
1 Vágjunk le a „szív“ profillécből 3,5

cm-es vastag szeleteket. Fűré szel -

jünk be a hátsó harmadban egy nyí-

lást, ide tesszük be majd később a

fényképet. 2 Alapozzuk le piros

vagy pink akrilfestékkel és fessünk

rá csíkokat a hozzáillő színekben. 

Alternatívaként már kész jegyzettartók is
kaphatóak fából, melyeket már csak 
színesre kell festenünk. 

Fa - jegyzettartó
szív

Natúr, spirálrugóval.

Motívum: kb. 6,5 cm
Mag.: kb. 11 cm

18688 per db ....................................650,—

Fa - jegyzettartó virág

Natúr, spirálrugóval.

Motívum: kb. 6,5 cm
Mag.: kb. 12 cm

18689 per db ....................................650,—

Fa - jegyzettartó katicabogár

Natúr, spirálrugóval.

Motívum: kb. 7 cm
Mag.: kb. 12,5 cm

18699 per db ....................................650,—

SZERSZÁMOK
Junior fűrész - PEBARO 10 
(Cikkszám 3051) lásd főkatalógus 2011 / 12  128. oldal

Fűrészlapok - 149 mm
(Cikkszám 3043) lásd főkatalógus 2011 / 12  128. oldal

Csiszolópapír EasyCUT finom
(Cikkszám 3560 ill. 3561) lásd főkatalógus 2011 / 12  131. oldal

Iskolai ecsetkészlet
(Cikkszám 2642) lásd főkatalógus 2011 / 12  153. oldal

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték bentre és kintre
egyaránt:

 Extrém időtálló és fényszerű
 Ideális betonra, kerti figurákra, 

falszerkezetekre, téglára, terra-
cottára, fára, kőre és hungarocellre

 Otthonra és a kertben
 egyszerű használat
 kopásálló 
 vízbázisú
 nem szükséges védőlakk

Színek + számok: 
színtelen-00, fehér-01, elefántcsont-08, 
citrom-12, aranysárga-13, brill.arany-18,
caprinarancs-20, mandarin-21, cs.piros-35,
hot-pink-43, pasztellzöld-52, fűzöld-53,
pinienzöld-59, azúrkék-60, laguna-61, 
indiai-türkiz-65, ibolyakék-70, nugát-80,
fekete-90, brilliáns ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2223 .. 59 ml / üveg ..........................860,—

Profilléc hársfából 

A puha fát egyszerűen 
lehet fűrészelni és jól 
megmunkálható, nem 
reped , nem rojtozódik ki. 
A darabokat fűrészeljük 
le a kívánt vastagságban, 
sokféle képpen felhasználható. 

Szív
SZ x M x H: 50 x 39 x 500 mm
146901 per db ................................1.440,—

10 db-tól ............................1.290,—

Virág
SZ x M x H: 38 x 38 x 500 mm
146903 per db ................................1.320,—

10 db-tól ............................1.190,—

Pillangó
SZ x M x H: 64 x 41 x 500 mm
146908 per db ................................1.950,—

10 db-tól ............................1.770,—

Barkácsragasztó
(Cikkszám 8353) lásd főkatalógus 2011 / 12  242. oldal

Ékszerkövek - szívek piros
(Cikkszám 70786) lásd főkatalógus 2011 / 12  386. oldal

Ékszerkőragasztó
(Cikkszám 19161) lásd főkatalógus 2011 / 12  387. oldal

Perlmaker - Pen
(Cikkszám 2339.. p.rózsaszín-40) lásd FK 2011 / 12  385. oldal

Csillám - készlet II
(Cikkszám 7073.. színes-99) lásd főkatalógus 2011 / 12  292. oldal


