
1 A képakasztót a CD hátoldalára 
ragasztjuk. 2 Kezeknek, lábaknak 
és csápoknak kb. 5 cm hosszú
zseníliadrótot vágunk le. Ha a 
zseníliadrótot egy ceruzára teker-
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jük, egy spirál keletkezik. 3 A kezeket 
papírmaradványból kivágjuk, lábnak 
és csápnak pompont ragasztunk a 
zseníliadrótra. Minden részt a nyers 
CD hátoldalára rögzítünk. 4 A fény-

képet középre felragasztjuk és alko-
holos fi lccel feliratozzuk. 5 Szemnek 
köröket lyukasztunk ki a korong-lyu-
kasztóval, az öntapadó rezgő sze-
met rögzítjük és a CD-re ragasztjuk. 

ALAPANYAG
 Alkoholos fi lc - 1 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 mm
Szín: fekete
 50139090  per  db  ................................  510,— 

  Alacsony hőm.ragasztópisztoly 
Creativ UHU

Felfűtési idő: 3 – 5 perc
Feszültség: 220 – 240 V
Teljesítmény: 14 (40)W
Hőmérséklet: kb.110° C
 400380  per  db  .................................  8.770,—  
  5   db -tól ...............................  8.130,— 

Ragasztópatron Low Melt - UHU  
Mennyiség: 500 g/cs. (kb. 36 – 38 rúd)
Hossz: 175 mm
Vastagság: 13 x 7 mm
 400382  per  cs.  .................................  3.760,—  
  10   cs. -tól .............................  3.440,— 

Fénykép, papírmaradvány szemnek és kéznek

Rezgő szemek - kerek 17 mm
Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø ca. 17 mm
 300535  50 db/ cs.  ..................................  640,— 

Lyukasztó 
Jumbo - kerek
Alkalmas papírhoz és 
kartonhoz 200 g/m² 
vastagságig. 
Motívumméret: kb. 3,8 cm
 401766  per  db  ...................................  2.230,— 

Képakasztó /ragasztófül-papír
Gumírozott lap megerősített 
papírból, ragasztható, vízálló, 
fémfül sárgarézzel bevonva, 
tartó erő kb. 1000 g-ig.
Méret: Ø kb. 30 mm
 400294  20 db/ cs.  ..................................  440,— 
 400295  100 db/ cs.  .............................  2.090,— 

Ideális iskolakezdési csoportmunka! A vicces marslakók 
barkácsolásánál a fantáziának semmi sem szab határt.

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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 Üres CD dummy 
Nem írható.
 101107  per  db  ....................................  110,—  
 ab  100   db  ...............................  100,— 

 Zseníliadrót - tekercs 

7 színben (fehér, sárga, piros, zöld, kék, barna, 
fekete).
Hossz: színenként kb. 12,5 m
Vastagság: Ø kb. 8 mm
 301481  7 db/ cs.  ...............................  3.160,— 

Pomponok - csillám
Színesen kevert
Méret: Ø kb. 7 – 35 mm
 300580  kb 100 db/ cs.  ......................  1.280,— 


