
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 2014-01

ALAPANYAG
Luftballon

Gáz- és 
héliumhoz alkalmas.

Szín: színesen kevert 

Kerület: 50 – 55 cm
300589 kb. 100 db /cs. ...................870,—

10 cs.-tól ............................830,—

Kerület: 65 – 75 cm
300590 kb. 100 db /cs. ................1.210,—

10 cs.-tól .........................1.160,—

Kerület: 80 – 90 cm
300107 kb. 100 db /cs. ................1.590,—

10 cs.-tól .........................1.520,—

Kerület: 95 – 105 cm
300591 kb. 100 db /cs. ................2.080,—

10 cs.-tól .........................1.980,—

Figuraballonok 

A motívum variálható!

Kerület: kb. 45 – 80 cm

300593 10 db /cs. ................................500,—
10 cs.-tól .................................480,—

Pomponok - nagy

Puha zseníliago-
lyócskák, színesen 
kevert, sokféle 
élénk színben. 

Méret: Ø kb. 10 – 50 mm

300573 kb. 100 db / cs. .....................1.650,—

Ballon - tartópálca 

Nem szükséges csomózni.

Hossz: kb. 41 cm

300596 kb. 100 db / cs. ................1.980,—

Rezgő szemek - kerek

Öntapadó hátlappal.

Méret: Ø 14 mm
300534 kb. 50 db / cs. .....................470,—

Méret: Ø 17 mm
300535 kb. 50 db / cs. ....................550,—

Tollak - Marabu
(Cikkszám 301138.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  241. oldal

Pipatisztító
(Cikkszám 301129.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  235. oldal

Pipatisztító - Twisted
(Cikkszám 300567) lásd főkatalógus 2013 / 14  236. oldal

Pipatisztító - Bumps
(Cikkszám 300569) lásd főkatalógus 2013 / 14  236. oldal

Deco Painter - matt MARABU
(Cikkszám 501318.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  397. oldal

Extra sticky Tape - ragasztófólia
(Cikkszám 501530, 501531) lásd FK 2013 / 14  407. oldal

TIPP

BARKÁCSÖTLET
LUFTBALLONOKKAL

Szörny-
riadó
Ezek a kedves fickók előszere-
tettel élnek a gyerekszobák-
ban, levegőt esznek és jó
hangulatot árasztanak.

1 Fújjuk fel a léggömböt és zárjuk le
egy erős csomóval. 2 A szájat és a
pöttyöket rajzoljuk fel Deco Painter
filctollal. A szemei elkészítéséhez
szintén használjunk akrilfestő filc -
tol lat, pomponokat vagy tollakat.
Erre rögzítsük rá az öntapadó rezgő

szemeket. 3 Formáljuk meg a haját
pipatisztítóból: Hajtsuk meg a kí -
vánt formára vagy a loknihoz teker-
jük fel egy pálcára. Minden részt
ragasztófóliával ragasztunk rá. Vé -
gezetül tűzzük a lufit a tartópálcába
vagy akasszuk fel egy zsinórral. 

Levegőpumpa, kifejezetten gyerekeknek, a gyor-
sabb és könnyebb felfújáshoz, rendelhető!

Levegőpumpa 
(Cikkszám 300108) lásd FK 2013 / 14  228. oldal


