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Bükkfagyűrű

Tisztán feldolgozva.

Külső: Ø 95 mm
Szín: natúr

6553 per db ....................................270,—
50 db-tól ................................230,—

Deco Painter - matt 3 – 4 mm MARABU

A Marabu Deco-Painter az univerzális elme
a tollak között. A kiváló minőségű akriltoll a
matthatású festéshez minden felületen víz-
bázisú és szagsemleges, matt, akrilbázisú,
vízbázisú, szagsemleges, időjárásálló,
fényhű. Ezáltal különösen ajánlott gyerekek
részére.

Színek + számok:
napsárga-16, mandarin-21, csersznye-35,
pink-43, rezeda-52, menta-57, pasztellkék-61,
aquamarin-62, lapis-66
A színek számát kérjük megadni!
2282 .. per db ....................................830,—

Fonózsinór - PP

Kiváló minőségű 
multifil-fonózsinór 
100 % polypropylénből, 
átszínezett, matt fény-
nyel, 8-szorosan fonott, 
elnyűhetetlen és magasan 
tépésálló, ideális a kötőmunkákhoz, 
barátszalagokhoz, meghívókhoz.

Vastagság: Ø kb. 1,5 mm

Tipp: a rojtosodás elkerülése érdekében a
végeit megégethetjük vagy megolvaszthatjuk
pákával. 

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, piros-30, 
zöld-50, kék-60, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
6431 .. 20 m / tekercs ........................450,—

Fagolyó furattal 
Nyers bükkfa, szépen 
esztergált, átmenő furat.

Méret: Ø kb. 20 mm
Furat: Ø kb. 4 mm

1552 per db ......................................20,—

Acrylic Effects - fényes és csillám
MARABU

Vízbázisú akrilfesték gyönyörű fém-, gyön-
gy-, és csillámhatással.

Szín: csillám ezüst

225892 25 ml / tubus ........................690,—

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték bentre és kintre
egyaránt:

 Extrém időtálló és fényszerű
 Ideális betonra, kerti figurákra, 

falszerkezetekre, téglára, 
terracottára, fára, kőre és 
hungarocellre

 Otthonra és a kertben
 egyszerű használat
 kopásálló 
 vízbázisú
 nem szükséges védőlakk

Színek + számok:
cs.piros35, azúrkék-60, br.ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2223 .. 59 ml / üveg ...........................860,—

JÁTÉKLEÍRÁS
Két játékos tartja a gyűrű-
ket a zsinórral feszesen. 
A zsinórok gyors széthúzá-
sával a fagolyók a másik 
játékoshoz gyorsulnak. 
Őneki azonnal reagálni kell és szintén 
hirtelen szét kell húznia a karjait, hogy a
golyókat ismét az ellenkező játékoshoz
mozgassa. Minél hosszabbak a zsinórok,
annál nagyobb erőkifejtés szükséges. A 
részeket azonban néhány tesztelést köve-
tően problémamentesen lerövidíthetjük. 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2012-07

SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ JÁTÉKOK

Gömbvillám

Villámgyorsan mo         zognak a golyók az
egyik játékostól a másikig! Ez a közkedvelt kétszemélyes játék

edz, kitartást és reakciókészséget nyújt. Ezt mindenhová magunkkal
vihetjük, valamint szabadban és a lakásban is egyaránt játszhatjuk. 

Egy gyors és egyszerű barkácsmunka, amely jó szórakozást ígér!

1 Vágjunk le a fonózsinórról egy
220 cm-es és egy 250 cm-es dara-
bot. 2 Fessük le a fagyűrűket piros
és kék színű akrilfestékkel. A kiváló
fedés érdekében felkenhetünk egy
további réteget is. Alapozzuk le a
golyókat ezüst színnel. A száradást
követően rajzoljunk fel a Deco
Painter filctollal egy nyilat. 3 Kös -
sünk egy-egy zsinórt a kék színű
gyűrűkre és csomózzuk meg. Mind -

két zsinórt húzzuk át a golyókon. A
maradék zsinórvégeket kössük
hozzá a piros színű fagyűrűkre. A
csomókat erősítsük meg mindent-
ragasztóval. 

Szőrecset
(Cikkszám 2658) lásd főkatalógus 2011 / 12  153. oldal

Mindentragasztó extra cseppmentes - UHU
(Cikkszám 1922) lásd főkatalógus 2011 / 12  241. oldal

Olló


