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CSILLÁM VASALÓFÓLIA TEXTÍLIÁHOZ

Csillám és
ragyogás

Termékmegjegyzések:
A csillám vasalófólia kiválóan alkal-
mas azokhoz a szövetekhez, ame-
lyeket 2 fok. vasalhatunk. Még kar-
tonra és fémre is felvihető ez a fólia.
A rögzítés és vasalást követően a
textíliák géppel moshatóak 40°C-on.

Merüljön el a sztárok és csillagok világában!
Javítson fel az új csillám vasalófóliával egy -
szerű ruhadarabokat és díszítsen fel különle-
ges módon. Így ön is ruhatervezővé válik 
és saját egyedi darabokat kreálhat. 

1 A kívánt motívumot vágjuk vagy
stancoljuk ki. 2 A mot. a fóliás felével
felfelé tegyük a kívánt helyre a tex-
tílián vagy a tárgyon majd max. 1 per -
cig vasaljuk rá 2-es fokozaton. 3 Hagy -
juk kihűlni, húzzuk le a fóliát és kés-
zen is van az egyedi tervezői darab! 

TIPP
A textíliát mindig mossuk ki előtte. Lyukasz -
tók használata esetén a felső fóliaréteget
húzzuk le előtte, ez megakadá lyozza a 
lyukasztó összeragadását. Ezután tegyünk
egy fóliadarabot vagy sütőpapírt a csillám
motívumra majd így vasaljuk ki.

ALAPANYAG
Csillám vasalófólia DIN A4 
(Cikkszám 2318.. különböző színekben) lásd 69. oldal

Különböző lyukasztóformák 
lásd főkatalógus 221. - 222. oldal

Különböző textíliák
lásd főkatalógus 343. - 350. oldal

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

BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból
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Gyermek póló fehér

Saját készítésű textíliák minden esetben
egyedülállóak és személyes ajándék sokféle
alkalomra. A kínálatunk mindegyik pamutter-
méke alkalmas az anyagfestészethez, anyag-
nyomtatáshoz, sablonfestészethez, Pluster
Pen-hez kiválóan alkalmas

FONTOS: Ajánlatos, a kész pamutterméket
kimosni, hogy az anyagfesték jól be tudjon
jutni a pórusokba. 

KÉRJÜK ÜGYELJEN: A pamuttermékek
mosás közben kicsit összemehetnek.

Még a kicsik is közöttünk pompás remekműve-
ket hoznak létre. Egy ilyen saját festésű, nyom-
tatott vagy batikolt póló természetesen még több
örömet és szórakozást ígér.

1-oszt. minőség: 145 g/m2
Méret 104 (kb. 3 évesnek) 
Teljes hossza: 41 - 43 cm, szélesség: 31 - 33 cm
61801 per db..........................................870,—

10 db-tól......................................780,—

Csillám vasalófólia DIN A4
Csillogó hatások varázsolhatóak pólóra, asztal-
terítőre, farmerra, papírra, kartonra, fára vagy
fémre. Ez az ultimatív csillámfólia kiválóan alkal-
mas erre. Egyszerű és könnyű használni. A
kívánt motívumot stancolni vagy kivágni, a fólia
oldalával felfelé a kívánt helyre rátenni és maxi-
mum 1 percig 2-es fokozaton rávasalni.
Mosógéppel mosható 40° C-on.

Színek + számok:
arany-18, cs.piros-30, rózsaszín-40, 
égszínkék-61, levendula-75, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2318 .. per db.......................................1.400,—

Vasalható strasszmotívum
Mindennapi tárgyak díszítése strasszkövekkel
egyre népszerűbb, ezáltal egy előkelő külsőt
kap. Papír, textília vagy egyéb - ezekkel a 
vasalható motívumokkal nagyon egyszerű. 
A motívumot a kívánt tárgyra ráhelyezni - kb. 
25 másodpercig 2-es fokozaton rávasalni - kész!
A textília 30° C -on mosható.

Levél
Színe: kristály/piros, 
Motívumméret: kb. 7 x 3 cm
70481 per db..........................................320,—

Szív
Színe: kristály, 
Motívumméret: kb. 6,5 x 6 cm
70482 per db..........................................320,—

Pillangó
Színe: kristály, 
Motívumméret: kb . 4,5 x 5,5 cm
70483 per db..........................................320,—

Marabu - Textil Csillám
A magas csillámtartalma 
által ez a festék az anyagjainak 
egy fantasztikus hatást ad. A 
fiatalok ruházatának nagy dur-
ranása. Vízbázisú, világos és 
sötét textíliákra (pamut - és 
kevert szövetek max. 20 %-os 
műszálrésszel) alkalmas. A fes-
téket egy puha szintetikus ecsettel, spaklival
vagy festőhengerrel vastagon vigye fel, hogy 
az optimális csillámhatást elérje, anyagszíntől
és a festék vastagságától függően változik a
színárnyalat. Száradás után vasalással vagy
előmelegített sütőben 8 percig 150 ° C-on 
rögzíteni, 40° C-on mosható.

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, arany-18, mandarin-20,
rubinvörös-30, rózsaszín-40, kivi-52, 
zafir-60, amethyst-70, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2356 .. 50 ml/üveg ..................................980,—
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Marabu Textil, Marabu Textil Metallic, 
Marabu Textil 3D és Marabu Textil - Painter
megtalálja a főkatalógusunk 337.-339. oldalán

Nagy lyukasztóforma
Méret: kb. 2 - 2,5 cm

2902 Pillangó, per db ........................960,—
29013 Láb, per db ................................960,—

Strasskő készlet 1440 db

Óriási készlet különböző színű és méretű 
kövekkel, a strasskő-pákához PEBARO 
cikkszám: 3759 illően. Szállítás praktikus
dobozban.
375901 per készlet ...............................5.260,—

Ékszerkövek - készlet

Újrazárható 
műanyagdoboz 
kb. 1000 ékszer-
kővel különböző 
formákban és 
méretekben, 
mintalap motívum-
javaslattal mellékelve

Színek + számok: 
átlátszó-00, színes-99
A színek számát kérjük megadni!
7075 .. per cs. ......................................2.290,—

Hobby Line ékszerkőragasztó
Ékszerkő pontos ragasztásához textíliára, 
papírra, kartonra, hungarocellre, fára, műanya-
gra, terrakottára, kőre stb. A ragasztott textília
mosható 30° C-ig.

19162 25 ml/Pen....................................550,—

Részletes strasszkőkínálatunkat megtalálja 
a főkatalógusunk 336.-337. oldalán
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A teljes pólókínálatunkat megtalálja 
a főkatalógusunk 343.-344. oldal
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Elkészítési minta a
csillám vasalófóliához

Elkészítési minta a
csillám vasalófóliához

Új méret
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