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Nagyszerű asztali 
dekoráció családi és 
templomi rendezvé-
nyekre! A májusfát egy 
beültetett virágedény-
be is betűzhetjük. 

 ASZTALI DEKORÁCIÓ

Kicsi 
májusfa

1 A kockás szalagból 4 darab kb. 
30 cm-es csíkokat vágjunk le és 
egyenletesen elosztva kössük rá 
a puszpángkoszorúra. 2 A színes 
szaténszalagokból igény szerint 
vágjunk le egyenként kb. 30 cm-
es darabokat és kössük ezeket is a 
puszpángkoszorúra. A szaténszala-
gok csomóit forgassuk a koszorú al-
jára. 3 Egy kerek fadarabot vágjunk 
le a kívánt méretben (kb. 30 – 40 cm) 
és akril fényes festékkel fessük be. 
Száradás után helyezzük a virág-
edény közepébe és töltsük fel az 

edényt dekorációs granulátummal  
4 A kockás szalagokat ragasszuk 
szorosan a farúd tetejére úgy, hogy 
vízszintesen lóghasson a koszorú. 
5 Rögzítsünk margarétavirágot a 
bot tetejére.

Alacsony hőm. ragasztópisztoly LT-250
(Cikkszám 400022)

Alacsony hőmérsékletű 
ragasztópatron LT-250
(Cikkszám 400377, 400378)

Ollók

Al hő tó
SZERSZ ÁMOK

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2017-04

 Koszorú - puszpáng 
 Stabil koszorú 
számtalan levéllel.
Külső: Ø kb. 10 cm
Belső: Ø kb. 5 cm
Vastagság: kb. 3 cm 
 601633  per  db  .................................  490,— 

 Farudak 500 mm - bükkfa 

 Válogatott bükk, 1. osztályú minőség, kivá-
lóan sima felület, kezeletlen.
Hossz: kb. 500 mm
Rúd: Ø kb. 5 mm 
 101784  10 db/ cs.  .............................  350,— 

 Akril fényes lakk 

Vízbázisú, időjárásálló és vízzel 
higítható, egymás között keverhető, 
jól takar, fényhű, gyorsan szárad. 

Színek + Számok: 
színtelen-00, fehér-01, aranysárga-13, 
narancs-20, piros-30, zöld-50, hárszöld-53, 
halványkék-61, sötétkék-69, világosbarna-81, 
fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501335 ..  50 ml/üveg ...................  1.090,— 

 Margaréta fejek 
 Ideális szórni, 
ragasztani, stb.
Virág: Ø kb. 2 cm 
 601824  36 db/ cs.  ..........................  1.020,— 

 Virágcserép - terrakotta 

Külső: Ø kb. 90 mm
Magasság: kb. 80 mm 
 300119  per  db  .................................  160,— 

 Díszítő granulátum 
Szemcse: 2 – 3 mm
Szín: fehér
 60249501  500 g/ cs.  .........................  410,— 

 Kockás szalag Karintia - 5 mm 

Szélesség: 5 mm
Szín: világoskék / fehér
 60247961  10 m/tekercs ...................  710,— 

 Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm 

 Szélesség: 3 mm

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, tojáshéj-11, narancs-20, 
piros-30, sötétpiros-39, fáradt rózsaszín-42, 
pink-43, almazöld-53, középzöld-55, 
mentazöld-57, sötétzöld-59, világoskék-61, 
türkiz-63, középkék-65, lila-74
A színek számát kérjük megadni! 
 602412 ..  50 m/tekercs ...................  970,— 


