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Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2012-05

Bükkfarúd 
(Cikkszám 1451 és1453) lásd főkatalógus 2011 / 12  71. oldal

1 Tupfoljuk fel az akrilfestéket egy

henger alakú pálca segítségével köz -

vetlenül a tárgyra. A mérőszalag hoz

Ø 4 mm-es, a rendszerdobozhoz Ø 8

mm-es pálcát használjunk. 2 A pöty-

työknek mártsuk bele a pálcát a fes -

tékbe és nyomjuk rá a felületre. A 

kré mes állag érdekében minden pötty -

höz vegyünk fel újra fes téket. Te gyük

a pöt työket sűrűn egymás mel lé, így

egy szép, egységesen fedett felületet

kapunk. 3 Mi vel a rendszerdoboz

átlátszó, így prob léma nélkül készít -

hetünk és rög zíthetünk a belsejére

egy mintát (pl.: virág).

TERMÉKEK
Többcélú bőrönd - PRIMO

Többcélú bőrönd 
átlátszó műanyagból, 
fedéllel és kézre ala-
kított fogantyúval, különböző tárgyak gyűjté-
sére és tárolására alkalmas, élelmiszerhű.

H x SZ x M: kb. 25 x 17 x 13,5 cm

36758 per db ....................................770,—

Mérőszalag szabványos

Kedvező árú mérő-
szalag jó minőségben, 
Pontosság: EG II osztály.

Hossz: 3 m
Szalagszél.: 15 mm

3688 per db ....................................360,—

Basic Acryl - MARABU

Ez a selyemmatt festék gyorsan 
szárad és ezáltal ismét gyorsan 
átfesthető, jó takaróerővel ren-
delkezik és vízállóan szárad meg. 

Színek + számok:
sárga-10, narancs-20, v. cinóberpiros-30,
lézöld-55, sötét ultramarinkék-68
A színek számát kérjük megadni!
2869 .. 80 ml / üveg............................840,—

A többcélú bőröndhöz illően rendelhetünk

betéteket és praktikus dolgokat is, melyek-

kel megtölthetjük. 

Többcélú bőrönd betét - PRIMO

Betét három fiókkal és 
sűllyeszthető markolattal, 
egymásra helyezhető.

H x SZ x M: kb. 20 x 13,5 x 3 cm
H x SZ x M fiók: kb. 19 x 3,8 x 2,8 cm

36759 per db ....................................180,—

Laposecset-készlet - szabv. 3-részes

Ecsetkészlet kedvező áron.

Széles.: 25 / 35 / 50 mm

2670 3 db / cs. ................................220,—

Háztartási kesztyű / Gumikesztyű
(Cikkszám 33583) lásd főkatalógus 2011 / 12  157. oldal

Szivacs
(Cikkszám 3356) lásd főkatalógus 2011 / 12  157. oldal

HASZNOS DOLOG MUNKÁHOZ

Házi barkács
Ezekkel a színes segédekkel a munka valóban szórakozás!
Hasznos ajándékok, melyeket még a legkisebbek is nagy
örömmel tudnak elkészíteni az apukának. 


