
Tengeri dob
1 Fessük le a sajtosdoboz külsejét 
és belsejét, a fedélnek csak a külse-
jét fedően indiai türkiz színű akrilfes-
tékkel (Patio Paint), majd hagyjuk 
megszáradni. 2 Fessünk az aljába 
egy tengeri tájat: a vizi növényeket 
különböző zöld árnyalatokban, a ko-
rallokat mandarin és a homokot cit-
romsárga színben. 3 A száradás 
után ragasszuk fel a szivárvány 
halakat. A matricák fehér szélét, ha 
akarjuk, szintén lefesthetjük. 4 Vág-
junk a mobil fóliából egy korongot 
a fedélnyílásnak. Ehhez helyezzük 
a fedelet a fóliára, majd húzzuk 
körbe egy golyóstollal. Vágjuk ki 
a vonalon belül, ragasszuk bele a 
fedélbe és hagyjuk megszáradni. 

BARKÁCSOLÁS SAJTOSDOBOZZAL

Tengeri dob
Az üveggolyók lassú ide-oda mozgásával nyugtató, kel-
lemes zaj csendül fel. Különösen szép, ha közben nézzük 
a csillogó golyócskákat. Enyhén rákoppintva az ütővel a 
hátoldalára további doboló zajt képezhetünk. 

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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5 Töltsünk kb. két teáskanál üveg-
golyót az aljába. 6 Zárjuk le a fedé-
llel, majd ragasszuk le még kívülről 
egy szigetelőszalaggal is. 
Ütő
Vágjunk le a henger alakú pálcáról 
kb. 15 cm-t és fessük le akrilfes-
tékkel. Tűzzük rá a fagolyót és ha 
szükséges ragasszuk rá. 
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Lámpásfedél és 
talp / sajtosdoboz 

Méret: Ø kb. 15,3 cm
 400788  10 db/cs.  .......................... 1.230,—
 400789  200 db/cs.  ...................... 22.310,—

Mobilfólia / 
lámpásfólia

PVC fólia Window Color-
hoz, függődíszekhez szél-
kerekekhez, üdvözlőkár-
tyákhoz, lámpásokhoz, stb.
Méret: 33 x 46 cm
Vast.: 0,4 mm
Szín: átlátszó
 500279  5 lap/ cs.  ........................... 2.050,—

Üveggömböcskék - apró

 Mini üveggömböcskék furat
nélkül, szórni.
Méret: Ø kb. 0,8 – 1 mm 
Szín: színtelen
 50151200  40 g/tégely ...................... 360,—

Ékszercímke - Szivárványhal

Méret:  kb. 2,5 cm
Menny.: 63 címke
 401623  per cs.  ................................. 330,—

Szigetelőszalag - VDE 
PVC - Szigetelőszalag elektronikai szerelé-
sekhez. Extrém rugalmas. VDE bevizsgálta 
és igazolta. Tesztmódszer: VDE 0340 1 rész 
/ DIN 40633.
Menny.: 10 m / tekercs
Széles.: 15 mm 
Szín: sárga
 40153110  per db  ............................. 210,—

Akrilfesték Patio Paint
 Tartós, vízálló akrilfesték 
bentre és kintre egyaránt. 

Színek + számok: 
citrom-12, mandarin-21, pasztellzöld-52, 
fűzöld-53, fenyőzöld-59, indiai türkiz-65
A színek számát kérjük megadni! 
 501282 ..  59 ml / üveg ..................  1.070,—

Ütő
Fagolyó furattal - bükkfa
Nyers bükkfa, szépen esztergált, 
átmenő furat.
Méret: Ø kb. 20 mm
Furat: Ø kb. 4 mm
 101811  25 db/cs.  ............................. 590,— 

Farúd 500 mm - bükkfa

Válogatott bükk, 1. osztályú minőség, kivá-
lóan sima felület, kezeletlen.
Hossz:  kb. 500 mm
Rúd: Ø kb. 4 mm 
 101783  10 db/cs.  ............................. 330,—

Barkácsragasztó
Univerzális barkácsragasztó, papírhoz, 
kartonhoz, fához, dekorgumihoz, 
ékszerkövekhez, mozaikhoz, üveg-
hez, stb. Mozaikmunkáknál a ragasztót 
pontszerűen felvinni, mozaikot rá-
helyezni és 24 órát száradni hagyni.
Mennyiség: 80 ml / üveg
 400298  per db  .............................. 1.060,—

Golyóstoll, olló


