
ALAPANYAG
Marabu 
fun & fancy 
kreatív készlet

Szenzációs ajánlat, 
praktikus bőröndben 
utazásnál vagy 
otthonra. 15 szín, egyenként 25 ml, fekete
kontúrszín + vonzó festési minták festőfóliával
22551 per készlet..........................4.140,—

Mobilfólia / Szélkerékfólia
lásd főkatalógus 277. oldal

MARABU FUN & FANCY WINDOW COLOR

Friss levegő

A kiválasztott motívummintát
egy átlátszó műanyag fólia alá vagy
műanyag lapocska lát helyezni és a
kontúrokat fun & fancy-kontúrfest-
ékkel közvetlen a tubusból felvinni. 

1-2 órával később a kontúrvon-
alakat kifesthetjük fun & fancy -vel.
A festéket közvetlenül a tubusból
sűrűn a kontúrvonalakig felvisszük. 

Kb. 24 óra után a megszáradt
képről lehúzhatjuk a fóliát majd egy
másik helyre (pl.: az ablakra) enyhén
rányomva felvihetjük. Kész! Az átláts-
zó kép felrakása és lehúzása termés-
zetesen többször is megismételhető.

Ez a technika jó szórakozás: Vízbázisú, lehúzható
átlátszó festék, brilliáns színekkel és kíváló 
alkalmazási komforttal. 

Szenzációs ár nagy
mennyiség esetén!

Marabu fun & fancy

Legyen az fénylő és átlátszó 
ablakkép, kreatívan elkészített 
képkeret, gyönyörű drótvirág vagy 
varázslatos teamécses - Marabu 
fun & fancy szórakozást és örömet 
visz a hétköznapokba. Lehúzható 
és átlátszó, vízbázisú festék iskolába, 
hobbyhoz és szabadidőhöz. ablak,
tükör, üveg, porcelán és csempe 

és más sima felület díszítéséhez, 
A puha festőflakon vékony heggyel
egy kellemes munkát garantál.

Színek + számok:
kristály-00, fehér-01,
bőrszín-07, gyöngyház-08,
sárga-10, barnakő-15, 
narancs-20, cseresznyepiros-35, rubinvörös-38, v.
zöld-51, lézöld-55, fenyőzöld-58, Arktis-62, azúrkék-
65, Ultramarinkék-67, közepes barna-85, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2255 .. 80 ml/tubus.................................800,—

Kontúrfesték - Marabu fun & fancy

Színek + számok:
arany-18, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2256 .. 80 ml/tubus.................................800,—

Műanyag lapocskák
Üvegtiszta műanyag lapok furattal különböző
formákban. Ez a termékkülönösen csinossá 
alakítható, mint pl.: festhető, díszíthető, 
ragasztható stb. Vastagsága: kb. 2 mm.

Kör
Ø 8,5 cm
7144 12 db/cs. .....................................840,—

Ablak
Méret: 9 x 6,5 cm
7145 12 db/cs. .....................................840,—

Harang
Méret: 9,3 x 8 cm
7146 12 db/cs. .....................................840,—

Ovális
Méret: 10,5 x 8 cm
7147 12 db/cs. .....................................840,—

Tojás
Méret: kb. 10 cm
7148 12 db/cs. .....................................840,—
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TIPP
Különböző mintákat Window Color témában
a weboldalunkon talál, a LETÖLTÉSEK
menüpontban. 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból














































































