
ALAPANYAG
Fakocka 
(Cikkszám 156403) lásd jobbra

Kémcső
(Cikkszám 78393) lásd jobbra

Szalvéta Pl. Klimt, Schultes, Wachtmeister 
motívumaival
(Pl. Cikkszám 20427, 20428, 20426) lásd 60. oldal

Szalvétaragasztó – ART POTCH Lakk & enyv
(Cikkszám 22607) lásd főkatalógus 295. oldal

Acrylfesték kül. árnyalatokban a kockafestéshez
(Pl. 2225.. vagy 2223..) lásd főkatalógus 296. oldal

Acrylic- fém és csillám hatás
(Cikkszám 2258..) lásd főkatalógus 292. oldal

KOCKA+MŰVÉSZET  

Az ellentmondások
sikeres synopsisa 

1 A fakockát fehér festékkel leala-

pozni és száradni hagyni, hogy a

szalvétamotívumok ezután még fén -

ye sebbek legyenek. 2 Most a kivá-

lasztott szalvétamotívumot kivágni

majd ecsettel és szalvétaragasztó-

val felvinni. Hagyjuk jól kiszáradni.

3 Végezetül a tetejét vagy egy tet -

szés szerinti festékkel lefesteni vagy

szintén motívumokkal ragasztani. 

Kémcsőtartó/Fakocka furattal

Kiváló minőség bükkfából, önsúlya által nagyon
stabil. Jól festhető, égetésre alkalmas, a szép
erezet előjön, ha gyantával vagy olajjal beken-
jük. Kivitel: bükkfa, nyers, gyalult és vágott, csi-
szolatlan, az élek megmunkálatlanok

Kockaélhossz: 40 mm, Furat: Ø 16 mm,
kémcsövekhez. Cikkszám: 7434

156401 per db..........................................110,—

Kockaélhossz: 59 mm, Furat: Ø 16 mm,
kémcsövekhez. Cikkszám: 7434

156402 per db..........................................230,—

Kockaélhossz: 77 mm, Furat: Ø 29 mm,
kémcsövekhez. Cikkszám: 78393

156403 per db..........................................480,—

Léc 40 x 40 x 220 mm, 
3 furat: Ø 16 mm, 
kémcsöveknek, Cikkszám: 7434

156404 per db..........................................450,—

Kémcső

Polystyrol-ból, átlátszó, virágvázának stb. Perem
nélkül, Ø 16 mm, hossza: kb. 150 mm.

7434 per db............................................30,—

Üveg - kémcső

Igazi üvegből, kémiai kísérletekhez, virágvázának
stb. gallérral. Ø 29 mm, hossza: kb. 200 mm

78393 per db..........................................180,—
783931 50 db/cs. ..................................8.090,—

TIPP
� Különösen kedves akcentusokat lehet 

elérni Acrylic- fém és csillám hatással. 
Pl. a Klimt motívumoknál az arany színnel 
kiemelhetőek a díszítések. 

� Különösen egyszerűen elkészíthető: 
az ujjunkkal betűket, feliratokat és 
motívumokat tupfolhatunk rá. 

SZERSZÁMOK
Ecset Olló

Vásároljon kényelmesen
online!

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

A fakockákkal és lécekkel csodás vázák, gyertyatartók
stb. nagyon egyszerűen készíthetőek. Például a szal-
vétatechnika segítségével nagy művészek stílusában,
mint Klimt, Wachtmeister vagy Schultes. 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból


