
1 Az MDF - lapot átlósan osszuk fel
két részre és jelöljük be egy ceruzával.
2 Fessük le az egyik felét Marabu -
Magnetico-val, a másik felét Marabu -
táblafestékkel. 3 Összesen kb. három-
tól öt rétegig kenjük fel a mindenkori
festéket, közben hagyjuk mindig
megs záradni. 4 A mágnesfestéket
Marabu - BasicAcryllal narancs szín -
ben lefestjük. A táblafestéket nem sza-

MÁGNES- ÉS TÁBLAFAL

Kettő az egyben

bad nagy felületen lefesteni, külön-
ben ezeken a területeken nem lesz
írható. 5Az ujjunkkal nyomjuk le majd
fessünk rá Marabu - BasicAcryllal
különböző mintákat. 6 Most már csak
egy kedves üzenetet írjunk a táblára
és akasszunk egy fényképet az apu ról
a mágneses felületre. Az ajándéknak
az apu biztosan nagyon fog örülni! 

Egy egyszerű lapból praktikus ajándék lesz! 
Ezen a saját készítésű tábla- és mágnesfalon 
nem csak kedves üdvözleteket lehet közölni, 
hanem fontos határidők is helyet kaphatnak!

OKTATÁSI CÉLOK
� A finommotorika elősegítése
� Festés kézzel
� Fantáziadús és absztrakt munka

ALAPANYAG

SZERSZÁMOK
Ecset
lásd főkatalógus 133-135. oldal

Ceruza
lásd főkatalógus 256. oldal

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, felvi-
telenként 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,—

MDF - lap
(Cikkszám 18701)
lásd főkatalógus 76. oldal

Marabu - BasicAcryl
(Cikkszám 2869.. sárga-10, narancs-20, 
lézöld-55, fekete-90, v.szürke-95) 
lásd főkatalógus 215. oldal

Tartós mágneskorong
(Cikkszám 4181) 
lásd főkatalógus 97. oldal)

EFA Táblakréta
(Cikkszám 282301)
lásd főkatalógus 264. oldal)

Táblatörlő kendő
(Cikkszám 2824) 
lásd főkatalógus 264. oldal)

Egy további
elkészítési 
minta Marabu
mágnesfestékkel.

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a web-áruházunkban is.
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