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FÉM - FIGURÁK ASZTALI DEKORÁCIÓK

Királyi vacsora

1 Két nagy és egy kis florino- koron-

got fényes arany Patio Paint-tel be -

festünk, majd két kicsi és egy nagy

korongot fényes ezüsttel lefestünk. A

festéket jól száradni hagyjuk és eset-

leg egy második festékréteget még

felviszünk. 2 Mindkét asztali fémru-

dat összeépítjük és felváltva „antik“

ékszerköveket és a festett florino-t

ráfűzzük. A korongok közti részt tets-

zés szerint gyöngyökkel megtölthet-

jük. A fém - asztali rúdat oldal csípő -

fogóval a kívánt méretre levághatjuk.

3 Végül egy nagy, ezüst florino -

korongot felhelyezünk, ezen ülhet

majd a nagy arany béka. Jobb tartás

érdekében a fémfigurát a hőragasz-

tópisztollyal  a fémrúdon rögzíthet-

jük. 4 Az ezüst madarat ugyanígy

hőragasztópisztollyal rögzítjük. Ennek

a helye az arany korongon lesz.

Készen is van a dekoráció a királyi

vacsorához! A kerti grillpartynak már

semmi sem áll útjában.

Goldi békakirály és Silbi feketrigó hercegnő 
találkoznak egy királyi vacsorára egy nyári estén.

Ezek a fénylő, divatos kerámiafigurák nagyon  jól 
mutatnak asztali dekorációként a kerti grillpartynál!

Fémfigurák
Ezekkel a magasfényű, divatos kerámiafigurák-
kal különleges tavaszi dekorációkat készíthet.

Fémmadár ezüst
Pálcás, méret: kb. 7 x 8 cm

71848 per db..........................................380,—

Békakirály arany
Pálcás, méret: kb. 7 x 10,5 cm

71845 per db..........................................380,—

Patio Paint
Tartós, vízálló acrylfesték bentre 
és kintre egyaránt. 

� Extrém időtálló és fényhű
� Ideális betonra, kerti figurákra, 

falszerkezetekre, téglára, terra-
cottára, fára, kőre és hungarocellre

� Otthonra és a kertbe
� egyszerű használat
� kopásálló
� vízalapú
� nem szükséges védőlakk

Színek + számok:
színtelen-00, fehér-01, 
elefáncsont-08, citrom-12, aranysárga-13, bril-
lant arany-18, Capri narancs-20, mandarin-21,
cs.piros-35, hot-pink-43, pasztellzöld-52, fűzöld-
53, pinienzöld-59, azúrkék-60, laguna-61, indiai-
türkiz-65, ibolyakék-70, nugát-80, fekete-90, bril-
lant ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2223 .. 59 ml/üveg .................................780,—

Ékszergyöngyök „Antik“

Műanyag gyöngyök, 
antik aranyozott 
gravírozással, 
különböző formákbal 
és design-ban. 
Szín: krém, 
Méret: kb. 7-25 mm

70474 kb. 100 db/cs...........................1.650,—

Florino - korong 

Ø kb. 4,3 cm, 
vastagság: 
kb. 1,3 cm, 
furat: Ø ca. 3 mm

66815 per db .........................................110,—

Ø kb. 6 cm, vastagság: kb. 1,5 cm, 
furat: Ø kb. 3 mm

66816 per db ........................................160,—

Asztali fémállvány 

Masszív kivitel, a talp 
nehéz öntvényből 
készült, ideális 
Florino és Acrybello-
részek vagy műanyag 
gömbök, tojás stb. 
felfűzéséhez, a tövis 
oldalcsípőfogóval 
rövidíthető, talp: Ø kb. 9 cm,
a teljes magasság: kb. 25 cm,
tövis: Ø kb. 2 mm

66404 per db ........................................850,—
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Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhatnak. A jelenlegi kínálatun-

kat megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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