
Alig lehet elhinni: Egyszerű farészekből, tetszés szerint kom-
binálva, ezek a gyönyörű gyertyatartók keletkeznek. Csodála-
tos pasztellárnyalatokban festve és arany- vagy ezüst bronz-
zal nemesítve.

Először is gondolkozzunk el, hogy 
melyik farészeket szeretnénk a 
gyertyatartónál alkalmazni. 1 A 
könnyebb festés érdekében, a fu-
ratos farészeket tegyük fel farudak-
ra. Tetszés szerint krétafestékkel 
vagy folyékony bronzzal fessük le, 
néhányat hagyjunk meg natúrnak. 
Hagyjuk jól megszáradni, segítség-
ként használhatunk egy hajszárítót 
is. 2 Ragasszunk össze minden 

részt faenyvvel. Ha több furatos 
részt használunk, akkor ezeket 
ezen kívül még egy faruddal is 
megerősíthetjük. 3 Száradás után 
egy beleillő gyertyát viaszragasz-
tóponttal rögzítünk.

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 400392, 400393, 400394, 400395)

Ecset

BARKÁCSOLÁS FATERMÉKEKKEL

Gyertyatartók 
egész egyszerűen 01 11 41 56 64
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 Fa esztergált részek
előnyös csomag 
II. osztály 

Különösen kedvező áron, kisebb minőségi 
hibákkal, mint pl.: elszíneződés, ághely, 
repedés, jól kevert, kötetlenül válogatott. 
 100083  3 kg/ cs.  ............................  3.930,— 

Fakerekek profi llal - bükk

Tisztán 
kimart 
profi l. 
Tengelyfurat: Ø kb. 4 mm

Méret: Ø kb. 30 mm, vastagság: kb. 11 mm
101804 10 db/cs. ............................. 450,—
Méret: Ø kb. 40 mm, vastagság: kb. 13 mm
101805 10 db/cs. ............................. 660,—
Méret: Ø kb. 50 mm, vastagság: kb. 15 mm
101806 10 db/cs. ............................. 900,—
Méret: Ø kb. 60 mm, vastagság: kb. 15 mm
101807 10 db/cs. .......................... 1.130,—

Fagolyók furattal - bükk

Nyers bükkfa, 
szépen esztergált, 
átmenő furat.
Méret: Ø kb. 25 mm, furat: Ø kb. 6 mm
101812 25 db/cs. ............................. 890,—
Méret: Ø kb. 30 mm, furat: Ø kb. 6 mm
101813 25 db/cs. .......................... 1.190,—
Méret: Ø kb. 40 mm, furat: Ø kb. 8 mm
101814 10 db/cs. ............................. 840,—
Méret: Ø kb. 50 mm, furat: Ø kb. 8 mm
101915 10 db/cs. .......................... 1.520,—

Chalky Finish

A vízbázisú krétafesték a tár-
gyaknak egy ultramatt és bár-
sonyos felületet ad. Egy tégely 
elegendő kb. 2,78 m2 felületre. 

Színek + számok:
fehér-01, vanília-11, púder rózsaszín-41, 
jade-56, kékesszürke-64, világos topáz-91
A színek számát kérjük megadni!
 501857 ..  118 ml/doboz ...............  1.980,— 

 Chalky Finish - 
készlet 6 x 118 ml 

Tartalom: 6 doboz egyenként 
 118 ml (fehér, 
 vanília, púder 
 rózsaszín, jade, 
 kékesszürke és 
 világos topáz)
 501859  per  készl et .......................  9.900,— 

Farúd Ø 3 mm - bükkfa
(Cikkszám 101782)

Folyékony bronz
(Cikkszám 501585.. különböző színekben)

Fagyertya
(Cikkszám 301311)

Gyertya
(Cikkszám 301310)

Tömbgyertya - 60 x 40 mm
(Cikkszám 301185.. fehér (Snow)-01, elefántcsont (Ivory)-08)

Viaszrögzítő lapcskák
(Cikkszám 300855)

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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