
TIPP
Ha a dekorációs pelyhek rászórása előtt alá-
teszünk egy papírlapot, akkor a lehulló alapa-
nyagot felfoghatjuk és ismét visszatölthetjük a
tégelybe. 

1 Az egyszerű kezelhetőség érde-

kében tűzzük a műanyag gömböket

egy fapálcára. Ezután kenjük fel a

barkácsragasztót kiadósan egy sör-

teecsettel. 2 Szórjuk a dekorációs

pelyheket rá közvetlenül a tégely -

ből, közben ügyeljünk arra, hogy a

gömböt mindenhol lefedje, majd

hagyjuk megszáradni. 3 Most ken-

jünk rá még egy réteg ragasztót,

szórjuk meg dekorációs pehellyel

és hagyjuk ismét jól megszáradni. 

4 Az egyenetlen felület lezárására

kenjük át barkácsragasztóval, majd

díszítsük pailletta - csillagokkal. 5 A
szaténszalagokból formáljunk mas-

nit és rögzítsük barkácsragasztóval

az akasztóhoz, ezután rögzítsünk

egy hoszabb masnit akasztónak. 

Kérjük vegye figyelembe, 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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Műanyag gömb nyak nélkül
(Cikkszám 74263) lásd lent

Dekorációs pelyhek
(Cikkszám 2397.. Lava-30, Harlekin-50) lásd lent

Marvin barkácsragasztó - BEROL 
(Cikkszám 19142) lásd lent

Paillettamix - díszcsillagok
(Cikkszám 70739) lásd főkatalógus 2011 / 12  292. oldal

Akasztó műanyag tojásokhoz és gömbökhöz
(Cikkszám 7421) lásd főkatalógus 2011 / 12  229. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 7709.. piros-30, középbarna-65) 
lásd FK 2011 / 12  449. oldal

Bükkfarúd
(Cikkszám 1450) lásd főkatalógus 2011 / 12  71. oldal

Sörteecset - Gussow - iskolai sorozat
(Cikkszám 2633) lásd főkatalógus 2011 / 12  152. oldal

Műanyag gömb nyak nélkül

Egyoldalú furattal 
feltűzni vagy akasz-
tani pl.: kerti tűző-
dísznek, rózsagolyó-
nak, karácsonyi 
gömbnek stb. 

Szín: fehér
Furat: Ø 3 mm

Méret: Ø 5 cm
74261 per db ......................................50,—

Méret: Ø 6 cm
74262 per db ....................................120,—

Méret: Ø 7 cm
74263 per db ....................................130,—

Dekorációs pelyhek

A színes pelyhek hajszálvékony 
epoxy-ból állnak és kiválóan 
alkalmasak a dekorációk alko-
tásához, mint pl.: felragasztani 
fára, papírmaséra, papírra, 
műanyagra, stb. 

Színek + számok:
Sunshine-10, Tropical-20, 
Lava-30, Klassika-32, Harlekin-50,
Dzsungel-55, Konfetti-99
A színek számát kérjük megadni!
2397 .. 100 ml / tégely ....................1.080,—

Marvin barkácsragasztó - BEROL

Az eredeti Marvin ragasztó a Berol cégtől
egy fantasztikus, hihetetlenül sokoldalú
ragasztó PVA-alapon. Minden anyagot
ragaszt, sőt még hungarocellt is. A Marvin
ragasztó alkalmas ragasztáshoz, modellezés-
hez, festékkel való keveréshez és glazúro-
záshoz. Ha megszáradt akkor átlátszó, és
egy rugalmas felülete van. Tartozékként
kaphatóak a kézhezálló 
üres üvegek és a 
praktikus Marvin 
pumpa a be-
töltéshez, 
(lásd FK 
240. oldal).

Mennyiség: 500 ml / üveg
19141 per db .................................2.200,—

Mennyiség: 1 l / üveg
19142 per db .................................3.350,—

Mennyiség: 5 l / kaniszter
19143 per db ...............................13.960,—

DEKORÁCIÓS PELYHEK

Csillogó
karácsonyi gömb
Ez a karácsonyi gömb különösen alkalmas a kis gyerekek -
nek barkácsolni. A dekorációs pelyhekkel egyszerűen 
készíthetünk színpompás, karácsonyi műalkotásokat. 


