
MÁGNES ÉS TÁBLAFESTÉK

Vicces & praktikus
fából minden jegyzethez

Marabu mágnesfeték probléma-

mentesen felvihető fára, feszített

vászonra, forgácsdobozra, de köz-

vetlenül a falra is. A mágnesfestéket

mindig jól felkeverni és legalább 3

réteget felvinni. Mindig hagyni jól

kiszáradni a következő réteg felvite-

le előtt! A legjobb, ha nagyon erős,

kicsi mágneseket használunk. 

Marabu táblafesték szép színár-

nyalatokban kapható. Egyszerűen

a kívánt festékhordozóra felvinni,

szükség esetén két réteget. Ezután

a táblafesték újra és újra írható, szí-

nezhető krétával és törölhető. A

táblafestéket közvetlenül a falra,

bútorra vagy ajtóra is felvihetjük. 

TIPP
� A táblafesték kis 

mennyiségű akril-
festékkel árnyalható:
Például a zöldet 
lehet egy kis sárgával
világosítani. 

� A táblafestéket
mágnesfestékkel 
is átfesthetjük - 
egy multifunkcioná-
lis memóriatáblának.

A Marabu mágnes- és
táblafestékkel vidám hatá-
sok érhetőek el az osztá-
lyban, óvodában és a
lakásban.

ALAPANYAG

Egy egyszerű fake-
retes tükörből egy
csinos memóriatábla
lesz krétának, egy
kis mágnestáblával.

Marabu - Magnetico

Változtassa játszva 
és könnyedén a kül. 
felszíneket mágneses
tapadó felületté, hogy 
a mágnesek optimáli-
san tapadjanak, egysze-
rűen három vagy több réteget keresztben
vigyen fel. Mindegy, hogy gyerekszoba, osz-
tályterem vagy kül. lakóterület, sok új tér
kialakítása lehetséges. Acrylfestékkel
(Basicacryl) vagy táblafestékkel átfesthető,
így a mágneses felületet kreatívan és színe-
sen alakíthatja. Ideális kartonra, fára, MDF-
lapra, műanyagra vagy feszített vászonra.
Vízbázisú, 3-szoros festésnél kb. 0,5 m2-re
elegendő.

28816 250 ml/tégely......................1.890,—

Marabu - Táblafesték

Egyszerű és hasznos 
mindenkinek, egyszerű 
felületekre, írható és festhető táblákat készíteni.
Egyszerűen több réteget keresztezve felvinni.
Ezáltal a teremdíszítés fogalom új dimenziót
kap! Ideális kartonhoz, fához, MDF laphoz,
műanyaghoz vagy feszített vászonhoz, bútor hoz
vagy falakhoz teljesen egyedi táblák készí the -
tőek. Vízbázisú, felvitelenként kb. 100 ml/m2.

Színek + számok:
sötétzöld-59, fekete-90, antracit-95
A színek számát kérjük megadni!
2882 .. 250 ml/tégely......................1.450,—

bordó

288273 100 ml/tégely........................710,—

Fából készült fa virágokkal
(Cikkszám 18692) lásd főkatalógus 75. oldal

Állítható favirág
(Cikkszám 18814) lásd főkatalógus 75. oldal

Design pecsétnyomó Sunflower Marabu 
(Cikkszám 29444) lásd 67. oldal

Marabu Basic Acryl kül. színekben
(Cikkszám 2869..) lásd főkatalógus 292. oldal

Táblakréta 
(Cikkszám 282301) lásd főkatalógus 264. oldal

Acrylic fém és csillám hatás kül. színekben
(Cikkszám 2258..) lásd főkatalógus 292. oldal

Mágnes
(Cikkszám 3960-3963) lásd főkatalógus 129. oldal

122.500 Forint feletti ren-
delés esetén megkapja ön
ezt a Marabu festékkészle-
tet ingyenesen.

AKCIÓ

Egy „Infóvirág“
vagy mindjárt
inkább egy fa?

Új szín

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból


