
KREATÍVAN TÁBLAFÓLIÁVAL

Hahó, 
hajó!

1 A nyárfafurnérból fűrészeljünk le

egy 30 x 34 cm-es darabot, és két

ellipszist, 9 x 13 cm és 13 x 18 cm

nagyságút, majd csiszoljuk le jól az

éleit. A kalóz teste egy 50 cm hosz-

szúságú falécből áll, a karjához egy

30 cm hosszúságú lécre lesz szük-

ségünk. 2 A táblafóliát vágjuk le a

furnérlap méretére és ragasszuk

fel. 3 Ragasszuk össze a lécdara-

bokat és a furnért a kép alapján. 

4 A kisebbik faellipszist fűrészeljük

ketté szélességében és rögzítsük a

hosszú léc aljához cipőnek. A na -

gyobb ellipszist rögzítsük az ellen-

tétes oldalhoz fejnek. Most rögzít-

sük a képakasztót is, mint ahogy

azt a rajz is mutatja. 5 A kalózt fes-

Az új táblafóliával a sima felületeket gyorsan
és egy szerűen változtathatjuk át táblává.
Egyszerűen csak vágjuk méretre, ragasszuk
fel és már írhatunk is rá!

KREATÍVAN MÁGNES ÉS TÁBLAFESTÉKKEL

Határidőnapló

1 Kenjük be a tálca belsejét mág-

nesfestékkel. A mágnesek optimális

tapadásához kenjünk fel 2 vagy több

réteget keresztben. Közben termé -

szetesen mindig hagyjuk jól megszá-

radni. 2 A mágnesfestékre kenjünk

fel egy réteg táblafestéket. 3 Most a

tálca falait fessük le tetszés szerint

Patio Paint festékkel. 4 Vágjunk ki a

színes papírból 7 korongot, feliratoz-

zuk a hét napjaival, majd kétoldalú

ragasztószalaggal rögzítsük a mág-

nesekre. 5 Végezetül rögzítsünk rá 2

képakasztót is. Kész!

BARKÁCSTIPP

SZERSZÁMOK
Ecset, olló, fehér színű lakkfilc
Képakasztó - fém 20 x 12 mm
(Cikkszám 5678) lásd főkatalógus 106. oldal

Keretszeg 1 x 10 mm
(Cikkszám 595001) lásd főkatalógus 107. oldal

Ragasztószalag - kétoldalú
(Cikkszám 2238) lásd főkatalógus 251. oldal

ALAPANYAG
Fa - tálca 38,5 x 24 x 5,5 cm
(Cikkszám 1872) lásd jobbra

Marabu - Magnetico
(Cikkszám 28816) lásd jobbra

Marabu - táblafesték
(Cikkszám 2882.. fekete-90) lásd jobbra

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. pasztellzöld-52, laguna-61, indiai-türkiz-65)
lásd főkatalógus 370. oldal

Színes papír (term. papír) 130 g/m2
(Cikkszám 2023.. kül. színekben) lásd főkatalógus 256. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból



Táblafólia 

Minden sima 
felületet táblává 
varázsol, öntapadó 
és egyedileg formára 
vágható, tábalkrétával (5 x fehér, 
egyenként 1 x sárga, piros, zöld, kék, barna).

Méret: 45 cm x 2 m

20845 per tekercs ..............................2.260,—

Marabu - táblafesték

Egyszerű és 
hasznos mindenkinek, 
egyszerű felületekre, 
írható és festhető táblá- 
kat készíteni. Egyszerűen 
több réteget keresztezve 
felvinni. Ezáltal a teremdíszítés 
fogalom új dimenziót kap! Ideális 
kartonhoz, fához, MDF laphoz, műanyaghoz
vagy feszített vászonhoz, bútorhoz vagy falak-
hoz teljesen egyedi táblák készíthetőek.
Vízbázisú, felvitelenként kb. 100 ml/m2.

Színek + számok:
sötétzöld-59, fekete-90, antracit-95
A színek számát kérjük megadni!
2882 .. 250 ml/tégely ...........................1.710,—
Bordó
288273 100 ml/tégely..............................840,—

Táblafólia
(Cikkszám 20845) lásd lent

Nyárfafurnérlap 6 mm
(Cikkszám 1342) lásd főkatalógus 71. oldal

Faléc luc vagy erdei fenyő 10 x 50 mm
(Cikkszám 1422) lásd főkatalógus 70. oldal

Fagolyó fél Ø 40 mm
(Cikkszám 1575) lásd főkatalógus 75. oldal

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. kül. színekben) lásd FK 370. oldal

Term. szivacs
(Cikkszám 3351) lásd lent

vagy: táblatörlő kendő
(Cikkszám 2824) lásd lent

Zsinór 2 mm
(Cikkszám 7739.. fehér-01) lásd főkatalógus 458. oldal

Maradék szövet 10 x 60 cm

ALAPANYAG

Táblakréta - EBERHARD FABER

 por és homokmentes 
 hegyes, négyszögletű és papírral körbetekert 
 könnyen lemosható 
 jó színleadás

Méret: 13 x 13 mm
Hossza: 90 mm

Színe: fehér
282301 12 db/cs. ....................................310,—

Színe: színes
282399 12 db/cs. ....................................890,—

Marabu - Magnetico

Változtassa játszva és 
könnyedén a kül. felszí-
neket mágneses tapadó 
felületté, hogy a mágne-
sek optimálisan tapadja-
nak, egyszerűen három vagy 
több réteget keresztben vigyen fel. 
Mindegy, hogy gyerekszoba, osztályterem vagy
kül. lakóterület, sok új tér kialakítása lehetséges.
Akril-festékkel (Basicacryl) vagy táblafestékkel
átfesthető, így a mágneses felületet kreatívan és
színesen alakíthatja. Ideális kartonra, fára, MDF-
lapra, műanyagra vagy feszített vászonra. Vízbá -
zisú, 3-szoros festésnél kb. 0,5 m2-re elegendő.

28816 250 ml/tégely ...........................2.230,—

59 73 90 95

Táblatörlő kendő

Kiváló minőségű tábla-
törlő iskolai táblák tör-
léséhez, robosztus 
kevert szövet, nyers 
fehér, jó porfelvétel, a 
robosztussága miatt szívesen használják a 
gasztronómiában is padlótörlőnek, mosható 30°-ig

Méret: 50 x 65 cm

2824 per db..........................................320,—

Natúr szivacs 

A festő- és nyomótechnikához. 
Származás: Görögország, 
garantáltan speciális 
aquakultúrában tenyésztett, 
nem rablógazdálkodással a 
természetben, tartós 
gazdaságból.

Méret: Ø 90 mm

3351 per db.......................................1.280,—

Fa - tálca 

Tiszta 
furnérból készült 
tálca, sarkai ragasz-
tottak, praktikus fogantyúkkal.

HxSZxM: kb. 30 x 18 x 4 cm
1873 per db..........................................610,—

10 db-tól......................................580,—
40 db-tól......................................460,—

LxBxH: kb. 38,5 x 24 x 5,5 cm
1872 per db..........................................870,—

24 db-tól......................................780,—
72 db-tól......................................640,—

SZERSZÁMOK
Lombfűrészív PEBARO 750
(Cikkszám 3002) lásd főkatalógus 126. oldal

Csiszolópapír EasyCUT közepes K 100
(Cikkszám 3562) lásd főkatalógus 132. oldal

Faenyv Original - UHU 75 g/üveg
(Cikkszám 19311) lásd főkatalógus 246. oldal

Képakasztó - fém 20 x 12 mm
(Cikkszám 5678) lásd főkatalógus 106. oldal

Keretszeg 1 x 10 mm
(Cikkszám 595001) lásd főkatalógus 107. oldal

Ceruza, fekete lakkfilc, színes ceruza piros színben
Kalapács, ecset, olló

sük le Patio Paint festékkel majd

rajzoljuk meg az arcát fekete

lakkfilccel és piros színű ceruzával.

Tegyünk egy kb. 10 x 60 cm-es szö-

vetdarabot a fejére és csomózzuk

meg a végeit. A kiálló szövetet

csapjuk és ragasszuk hátra. 6 A fél

fagolyót rögzítsük fel a kezének.

Most már csak a szivacsot és a kré-

tát kell egy darab zsinórral felkötni

majd a kalóz karjára akasztani. 

Ezek a névtáblák további
elkészítési minták a táblafóliá-
hoz ill. a táblafestékhez.
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