
Csoportos foglalkozás 
békegalamb függődísz:
Mindenki készít magának egy béke-
galambot a szivárvány vízfesték 
készlettel. Az ágakat kistancoljuk és 
ragasztással rögzítjük, a részleteket 
fekete fi lctollal ráfestjük.

Békefény:
A mécsestartókra cimkéket raga-
sztunk és végül porcelánfestő fi lc-
cel díszitjük. 

Kártya:
A dizájnkartonból egy 10 x 15 cm-
es darabot kivágunk úgy, hogy 
fi gyelünk a minta irányára és be-
ragasztjuk a kártyába. A galambsa-
blont kinyomtatjuk fehér papírra 
(160 g / m²), szivárvány vízfestékkel 
kifestjük és ráragasztjuk a kártyára. 

BARKÁCSOLÁS ELSŐ ÁLDOZÁSRA ÉS KONFIRMÁCIÓRA
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TERMÉKTIPP

A léggömböt 
akrilfestőtollal és 
színes szalagokkal 
díszítjük. Tollak, 
további szalagok, 
léggömb kézipumpa 
és tartópálca 
webáruházunkban 
található:
www.winkleriskolaszer.hu

 Léggömbök - fehér , 
alkalmas héliumhoz

Méret: Ø kb. 25 cm
Kerület: kb. 80 – 90 cm
Szín:  fehér
 300588  100 db/ cs.  ........................  1.690,—  
  10   cs. -tól ..........................  1.630,— 

Szalag Kommunion - 10 mm
(Cikkszám 603074)

Pure Luxury Charms - béke
(Cikkszám 700393)

SABLON

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.
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Függődísz békegalamb

 Madár - stancolt ív 
 Stancolt ív vastag kartonból.
Méret: kb. 10,8 cm
Szín:  ehér
Vastagság: 850 g / m²
1 ív = 5 madár! 
 400796  per ív ...................................  440,—  
  10  ívtől ................................  420,— 
  100  ívtől ..............................  380,— 

 Vízfesték 
szivárvány 
készlet - ARISTO 

Tartalom: 
● festéktabletta Ø 44 mm (sárga, narancs, 
 piros, pink, ibolyakék, kék, sötétzöld és 
 almazöld)
● 2 festőszivacs
 501736  per  db  ..............................  3.900,—  

Fotókarton 220 g / m²
(Cikkszám 401517.. világoszöld-51)

Lyukasztó - nap, juharlevél & levél
(Cikkszám 401070)

Facsillag-készlet / függődísz csillag
(Cikkszám 101329)

fekete fi lctoll
Békefény
Teamécsestartó - henger
(Cikkszám 501898)

Címke - Galambok & halak
(Cikkszám 400987)

Porcelán fi lctoll készlet - EDDING
(Cikkszám 501837.. különböző színekben)

Tömbgyertya - 60 x 40 mm
(Cikkszám 301185.. fehér / snow-01)

Kártya & Deko
Szétnyitható kártyakeret borítékkal - 
boltíves kivágás
(Cikkszám 400171)

Dizájn karton tömb - Young Spirit
(Cikkszám 401889)

Másolópapír - Image Impact A4, 160 g / m²
(Cikkszám 400631)

Szalvéta - Spirit
(Cikkszám 501763)

Talpas életfa- fa
(Cikkszám 603067)


