
01 10 18 20 30

48 51 59 61 69

80 90 92

Ez a lampionos felvonulás kimondottan színes lesz: élénk szí-
nekkel és remek kinézettel minden lámpás egyedivé tehető!

1 Hogy a festékcentrifugát a kosz-
osodástól megvédjük, kibélelhet-
jük papírral. 2 A kiszabott lámpást 
kettévágjuk és Glue Drops ragasz-
tópontokkal a  centrifugalapra rög-
zítjük. 3 Elindítjuk a festékcentri-
fugát. Legjobb, ha ketten dolgozunk 
vele: egyikünk a hajtókart forgatja, 
a másik a festéket csepegteti bele. 
Egyszerre csak egy színt csepeg-
tessünk bele, szükség esetén vízzel 
hígíthatjuk ezeket. A papírlapokat 
fektessük lapos felületre és hagyjuk 
így megszáradni. 4 A kartonlámpást 
plakátfestékkel lefedve alapozzuk 
le és pöttyökkel díszítsük. 5 A kész 
lápásszabásokat vágjuk méretre 
és UHU kraft mindenragasztóval a 
lámpás kerek nyílásaiba beragas-
ztjuk. 6 A lámpást összeszereljük, a 
tartódrótot és a pálcát ráerősítjük, a 
lámpát bele helyezzük. 

Festék centrifuga / festék kerék / 
festék orgona

● csúszásmentes, 
 stabil a gumilábnak 
 köszönhetően
● nyírfa rétegelt lemez nincs lakkozva
● alkalmas ujjfestékhez, plakát- / tempera-
 festékhez, akrilfestékhez, cromarfestékhez, stb

A4
Méret: kb. 72,5 x 47,5 x 22 cm
Korong: Ø kb. 37 cm
Védőkeret belül: 42 x 42 x 16 cm
 502065  per  db  ............................  53.760,— 

A3
Méret: kb. 88 x 65 x 24 cm
korong: Ø kb. 58 cm
Védőkeret belül: 62 x 62 x 16 cm
 502066  per  db  ............................  73.280,— 
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 Lámpásszabás - 
színes 

Szabásméret: 20,5 x 50 cm
kész 
lámpásméret: magasság 20,5 cm / Ø 15,3 cm
Színek: sárga, piros, kék, narancs, zöld
Vastagság: 115 g / m²
 401575  25 ív/ cs.  ...........................  3.900,— 

 Lámpás kerek - karton 

Magasság: kb. 22 cm
Szélesség: kb. 11 cm
Szín: fehér
kivágás: Ø kb. 14 cm
vastagság: kb. 1,5 mm 
 400911  per  db  .................................  370,— 
  50   db -tól .............................  320,— 

 Lámpástartódrót 

Egyszerűen a lámpás 
mindkét oldalára rögzíteni. 

 400292  per  db  ...................................  50,— 
 400293  50 db/ cs.  ..........................  1.280,— 

 Lámpástartó 
pálca 

Hossz: 60 cm
Pálca: Ø 6 mm 
 400001  per  db  ...................................  90,— 
 400002  50 db/ cs.  ..........................  3.040,— 

 Lámpásfény - LED 
Elektromos szupervilágos fény, elemmel 
együtt, elemcsere nem lehetséges.
Méret: kb. 33 x 18 mm
Talpátmérő: kb. 25 mm
 101852  per  db  .................................  300,— 

 Plakátfesték - JOVI 

Kiváló vízbázisú temperafesték, 
vízzel a kívánt állagúra keverhető, 
nagyon magas festőanyagtartalom, 
nagy takaróképesség, nagyon 
kiadós és gyorsan szárad, nem 
rakódik le az aljár

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, narancs-20, piros-30, 
magenta-48, világoszöld-51, s.zöld-59, 
primérkék-61, sötétkék-69, sötétbarna-80, 
fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501280 ..  500 ml/üveg .................  1.170,— 
 50128018  500 ml/üveg, f. arany ..  1.850,— 
 50128092  500 ml/üveg, f ezüst ...  1.850,— 

Multi Glue drops

Méret: Ø kb. 4 mm
Mennyiság: 110 db/cs. 
 401014  per  cs.  .................................  590,— 

LÁMPÁSBARKÁCSOLÁS

Lámpás készítése 
festékcentrifuga 
bevetésével

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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