
Nagyszerű megvilágítás partikra és ünnepségekre: A bogár 
egy osztható akrilformából áll, amibe a LED teamécsest 
belehelyezzük.

BARKÁCSOLJUNK AKRILFORMÁKKAL

Világító bogár

1 Mindkettő fél akriltojás alkotásá-
hoz a selyempapírt tépkedjük apró 
darabokra. Ezeket Marvin barkács-
ragasztóval  átfedéssel ragasszuk 
fel és hagyjuk száradni. 2 A színes 
lámpásszabásból a minta alapján 
két azonos szárnyat vágjunk ki. 
Gyöngyfestő tollal tegyünk a szár-
nyakra pontokat és hagyjuk szárad-
ni. 3 A lábakhoz egy zsenília drót-
ból vágjunk le 6 db-ot egyenként 
kb. 5 cm hosszúságban és hajlítsuk 
formára. 4 A csápokhoz kb. 2 db 

7 cm-es darabot vágjunk le. A zsení-
liadrót végére ragasszunk egy pom-
pont és egy ceruza segítségével 
igazítsuk formára. 5 A szárnyakat, 
a lábakat és a csápot ragasztópisz-
toly segítségével rögzítsük. Egy kis 
zseníliadrótot dugjunk bele hátra 
a felfüggesztésbe farkacskának/
fullánknak. 6 Ragasszunk fel önta-
padó rezgőszemeket. 7 A LED tea-
mécsest kapcsoljuk be, helyezzük 
a bogár hasába és a másik fél ak-
riltojással zárjuk le.
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 Akriltojás 
2-részes, átlátszó.
Méret: kb. 10 cm
 300122  5 db/ cs.  ............................  1.500,— 

 Rezgő szemek - kerek 
 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø 10 mm 
 300532  50 db/ cs.  .............................  360,— 

 Lámpásszabás - 
színes 

Szabásméret: 20,5 x 50 cm
Színek: sárga, piros, kék, 
 narancs, zöld
Vastagság: 115 g / m²
 401575  25 ìv/ cs.  ...........................  4.030,— 

 Gyöngyfestő - 
toll 

Számok + színek: 
krém-02, sárga-10, arany-18, rubin-30, 
pasztell rózsaszín-40, pasztell zöld-50, 
pasztell türkiz-63, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501351 ..  30 ml/tubus ....................  840,— 

 Pipatiszító 
 Hossza: kb. 50 cm
Vastagság: Ø kb. 8 mm

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, banánsárga-15, 
narancs-20, piros-30, rózsaszín-40, zöld-50, 
v.zöld-51, kék-60, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni! 
 301129 ..  10 db/ cs.  .........................  290,— 
  10   cs. -tól/szín .................  260,— 

 Pomponok 
Színesen kevert.
Méret: Ø kb. 7 mm
 300104  100 db/ cs.  ...........................  710,— 

Selyempapír
(Cikkszám 401515.. különböző színekben)

 Teamécses - super LED 

Méret: Ø kb. 36 mm
 301546  2 db/ cs.  ...............................  620,— 

Marvin barkácsragasztó - BEROL
(Cikkszám 400350, 400351, 400352)

Alacsony hőmérsékletű 
ragasztópisztoly Creativ UHU
(Cikkszám 400380)

Ragasztópatron Low Melt - UHU
(Cikkszám 400382)
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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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Vásárlói levél 2017-05



Sablon 1:1

Szárnyak

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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