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Színtelen

Az elkészítéshez nincs szükség fűrészre, minden farészt mé-
retpontosan szállítunk, így már csak össze kell ragasztani.  

BARKÁCSOLJUNK FÁVAL

Késtartó Amerika 
módra

1 A faléceket a tömör falap 3 olda-
lára ragasszuk fel, majd a második 
tömör falapot éppúgy ragasszuk 
hozzá a lécekhez. A teljes késtar-
tót helyezzük nehezék alá, rögzít-
sük, míg az enyv teljesen meg nem 
szárad. 2 A kívánt öntapadó betűket 
és motívumokat helyezzük el. Az ak-
rilfestéket egy tupfolóecset segítsé-
gével tupfoljuk fel. Itt ne használjunk 
túl sok festéket, ill. előtte teszteljük. 
Ha egy betűre többször van szüksé-
günk egyszerűen csak húzzuk le és 
újból helyezzük a kívánt helyre. Jól 
száradni hagyjuk. 3 A kész késtar-
tót hagyhatjuk natúr színben vagy 

színtelen bivalypáccal fi nomítsuk. 
A vintage hatás elérése érdekében 
sötétbarna bivalypácot vigyünk fel a 
fára pamutrongy segítségével. 4 A 
kész késtartót töltsük fel nyársakkal. 
Az eszközök számától függően kb. 
300 nyárs szükséges a feltöltéshez.

TIPP
Kedvező ár a falapok és a lécek egyedi 
levágása miatt:
Szabás 600x300mm, tömörfa, 
lucfenyő 16 mm
(Cikkszám 100025)

Puhafaléc-15x15 mm-fenyő
(Cikkszám 100065)

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 400392, 400393, 400394, 400395)

Ragasztócsipesz / ragasztófogó 65 mm 
szabványos
(Cikkszám 200187)

F E UHU
SZERSZ ÁMOK

ALAPANYAG

 Nyárs / sasliknyárs - fa 
Kerek bambusznyárs, 
egyoldalúan hegyes.
Hossz: kb. 200 mm
Vastagság: Ø kb. 2,5 mm
 101183  200 db/ cs.  ...........................  380,— 

 Festősablon 
öntapadó - 
Felirat 

Sablonméret: 2,3 x 2,6 – 8,6 x 12,7 cm
Mennyiség: 70 különböző motívum
 501928  per  cs.  ..............................  1.220,— 

 Bivalypác / fény 

Színek + Számok:
színtelen-00, sötétbarna-89
A színek számát kérjük megadni!
 501260 ..  500 ml/doboz ...............  2.560,— 

Akril fényes lakk - KREUL
(Cikkszám 501335.. piros-30, sötétkék-69)

Kérjük adja meg a cikkszámot, méretet 
H x Sz mm-ben és a darabszámot.
• Méret: max. 1.000 x 600 mm, min. 20 x 20 mm
• Minimális rendelési érték 
 formátumonként: 3.300,– Ft
• A szabás árát a m² ár tartalmazza.
Egyedi szabás-tömörfa 3 réteg 16 mm
(Cikkszám 101884, Méret: 250 x 215 mm / Mennyiség: 2 db)

Egyedi szabású 
léc 15 x 15 mm-tűlevelű fa
(Cikkszám 102044, Hossz: 200 mm / Mennyiség: 2 db)

Egyedi szabású 
léc 15 x 15 mm-tűlevelű fa
(Cikkszám 102044, Hossz: 250 mm / Mennyiség: 1 db)

Ké jük dj ikk á t é t t
EGYEDI SZ AB ÁSOK

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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