
TIPP
Extra vékony kontúrokat, pontos vonalveze-
tést és lágy díszítéseket a fémfúvóka felcsa-
varásával kaphatunk. 

1 Helyezzük a motívumot a mobilfó-

lia alá. Húzzuk át a kontúrokat a

fekete színű kontúrfestékkel, a pöty -

työket a csomagon arany színnel,

majd hagyjuk kb. 2 órát száradni. 

2 Színezzük ki a pingvint a tetszés

szerinti színárnyalatokban. A festé-

ket sűrűn vigyük fel egészen a kon-

túrok széléig. A festék elsőként tej -

szerű, a száradás után átlátszó és

élénk fényerővel rendelkezik. 3 24 óra

száradást követően levehetjük a

képet óvatosan az alátétről és felte-

hetjük egy másik (pl.: ablaküveg,

tükör, csempe, stabil fólia stb.) hely-

re. A motívum öntapadó, többszöri

használat esetén a képet nedvesít-

sük be egy kicsit. 

Kérjük vegye figyelembe, 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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Mobilfólia / Kreatív lámpásfólia

PVC fólia Window 
Colorhoz, függődíszekhez 
szélkerekekhez, 
üdvözlőkártyákhoz, 
lámpásokhoz stb.

Szín: átlátszó
Méret: 23 x 33 cm
Vastagság: 0,4 mm

20192 10 lap / cs. ..........................1.740,—

Window Pen

Window Color C2 - kézreálló stiftforma lágy
festőheggyel, puha üveg lehetővé teszi a
könnyű és kellemes munkát, ideális a 
gyermekkézbe.

Színek + számok:
kristály-00, fehér-01, citromsárga-12, 
barnakő-15, arany-18, csillám / arany-19, 
barack-31, sötétpiros-39, pink-43, 
almazöld-53, levélzöld-59, égszínkék-62, 
orientkék-65, ibolykék-74, nugát-80, 
fekete-90, csillám / ezüst-93
A színek számát kérjük megadni!
2203 .. 29 ml / Pen..............................390,—

Window Pen - kontúr

Színek + számok:
arany-17, fekete-91
A színek számát kérjük megadni!
2203 .. 29 ml / Pen..............................390,—

Fémfúvóka 

Fémfúvóka menettel. 
Ideális pontos kivite-
lezésekhez és lágy 
díszítésekhez. Használható a Javana fecs-
kendőüveghez és minden PicTixx-hez. (gyer-
tyastift, plusterstift, csillogó metálstift, stb.)

6158 per db ....................................550,—

00 / 01

Egy furfangos karácsonyi dekoráció ablaküvegre, tükörre,
lámpásra vagy teamécsesre. A Window Color festékkel 
a vidám karácsonyi pingvinek vagy más téli motívumok 
brilliáns fényt kapnak. 

WINDOW COLOR

Vidám 
karácsonyi
pingvin
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