
ALAPANYAG

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.

 BARKÁCSOLJUNK FILCCEL ÉS PAPÍRRAL

Hipp 
hopp táska

1 A mintákat kinyomtatni vagy saját 
kezűleg egyet készíteni. A nagyobb 
nyúlmintát a fehér rajzpapírra, a ki-
sebbet pedig a fi lcre átmásolni és 
kivágni. 2 Barkácsragasztóval a 
táskára ragasztani. 3 Az arcot rezgő 
szemmel és reepmadzaggal díszí-
teni. Az orrocskát sárga rajzpapír-
ból kivágni és ráragasztani. 4 A to-
jás körvonalait a táskára átmásolni, 
Deco Painter-rel áthúzni és a mintát 
rárajzolni. A táska szélét ugyanígy 
Deco Painterrel kiemelni.
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 Táska natúr - papír 

 Papírtáska gépsima 
felülettel, füllel, tekert 
papírmadzaggal, 
nyomtatlan.
Méret: 23 x 27 x 11 cm
Szín: natúr
Vastag.: 110 g / m2 
 401757  per  db  ....................................  140,—  
  10   db -tól ................................  120,— 
  200   db -tól ................................  90,— 

 Rezgő szemek - kerek 

 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø 14 mm 
 300534  50 db/ cs.  ................................  560,— 

 Barkácsfi lc mintás - 20 x 30 cm 

 Ideális számtalan barkácsmunkához, 
3 különböző design 3 különböző színben.
Méret: 20 x 30 cm
Vastagság:  kb. 1,5 mm 
 300498  9 db/ cs.  .................................  1.650,— 

 Deco Painter - matt MARABU 

Vonalszélesség: 2 – 4 mm
Szín:  napsárga
 50131816  per  db  ..................................  960,— 

 Reep zsinór 

Vastagság: Ø kb. 1,35 mm
Mennyiség: 100 g
Hossz: kb. 65 m
Alapanyag: 100 % lenfonál 
 101624  per  db  .................................  1.210,—  
  10   db -tól .............................  1.140,— 

 Barkácsragasztó 

Univerzális barkácsragasztó, 
papírhoz, kartonhoz, fához, dekor-
gumihoz, fi lchez, ékszerkövekhez, 
mozaikhoz, üveghez, stb. 
Mennyiség: 80 ml / üveg
 400298  per  db  .................................  1.180,— 

Tónuspapír (term. papír) 130 g/m²
(Cikkszám 401476.. fehér-01, banánsárga-16) 
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Sablon 1:1

Minta papírhoz

Minta fi lchez
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