
Egyszerű lámpás a legkisebbeknek! A sok mintás hajto-
gatópapírból mindenki egyénileg elkészítheti a saját egyedi 
bagoly fi guráját. 

1 A lámpást kívülről temperával 
befedve alapozzuk és hagyjuk meg-
száradni. 2 A transzparenspapírt 
megfelelően kiszabjuk és erős UHU 
mindenragasztóval a metszetre ra-
gasztjuk. 3 A lámpást összeilleszt-
jük. 4 A szárnyak és a fülek a min-
tás hajtogatópapírból, a szemek, 
a csőr és a lábak tónuspapírból 
kerülnek elkészítésre. Minden min-
tát kivágunk, és az adott papírra 
helyezzük, a kontúrokat átrajzoljuk 
és kivágjuk. A papírrészeket ragasz-
tóval rögzítjük. 5 Ha szeretnénk, a 
másik oldalt ugyanúgy elkészíthet-
jük. 6 A lámpástartó drótot formára 
hajlítjuk, az előre kilyukasztott lyu-
kakba beakasztjuk és a lámpásrúd-
ra rögzítjük.
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TIPP
Az elektromos lámpásrúd helyett LED-izzókat 
és fa lámpásrúdat is használhatunk. 
Lámpásfény - LED
(Cikkszám 101852)

Teamécses - 
super LED
(Cikkszám 301546)

Lámpástartó pálca
(Cikkszám 400001, 400002)
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 Lámpás kerek - 
karton 
Erős, fehér kartonból, 
készen előstancolt 
és néhány kézmoz-
dulattal összerakható.
Magasság: kb. 22 cm 
szélesség: kb. 11 cm
szín: fehér
kivágás: Ø kb. 14 cm
vastagság: kb. 1,5 mm 
 400911  per  db  .................................  320,—  
  50   db -tól .............................  300,— 

 Ready Mix tempera - BEROL 
Minőségi vízalapú 
festék, ami mattra 
szárad meg. 
Ergonómikus 
500 ml-es 
tubusban squeeze 
membránnal a 
pontos adagoláshoz

Számok + színek:
fehér-01, sárga-10, narancs-20, piros-30, 
pink-43, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70, 
barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501959 ..  500 ml/üveg .................  1.820,— 

 Ready Mix tempera - BEROL, 
előnyös készlet 

Tartalom:
● 10 x 500 ml fehér, sárga, narancs, piros, 
 pink, zöld, kék, ibolyakék, barna, fekete

 501955  Végső ár per készlet ....  16.340,— 

Lámpásszabás / transzparens papír 
Ø 15,3 cm-hez - semleges

Transzparens-
papírszabás a 
lámpásfedélhez 
talppal Ø15,3 cm.

Szabásméret: 20 x 50 cm
Kész lámpásméret: magasság 20,5 cm / Ø 15,3 cm
Szín: fehér
Vastagság: 115 g / m²
 401574  25 ív/ cs.  ...........................  1.810,— 

 Hajtogatópapír - 
Mini Designs 

3-féle motívum 
10 különböző színben
Méret: kb. 15 x 15 cm
Vastagság: 80 g / m²
 401839  120 kap/ cs.  ......................  2.280,— 

Tónuspapír 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. fehér-01, élénkpiros-30, 
csokoládébama-87, fekete-90)

Lámpástartódrót
(Cikkszám 400292)

Elektromos lámpáspálca-LED
(Cikkszám 401782)

 Mindentragasztó kraft - UHU 

Mennyiség: 125 g / fémtubus
 400020  per  db  ............................... 2.110,—  
  10  db-tól ..........................  2.060,— 

ceruzák, olló, ragasztóstift

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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Sablon 1:1

2 x szem kívülre 2 x szem belülre 2 x láb

1 x csőr

1 x fül 1 x fül

2 x nagy szárny 2 x kicsi szárny

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
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