
MOZAIK

MOZAIK - ANTIK ÉS MODERN

Kőről kőre 
egy műalkotás!
A mozaikok már évszázadok óta lenyűgöznek
számos embert. A különlegessége ennek 
a technikának a művészet sok apró részből 
egy teljes képet alkotni. Hogy teamécses,
virágcserép, csésze vagy doboz, számos
tárgyat lehet vele díszíteni. Ékszerda-
rabok, mint bross vagy medál is
lehetséges. Ön is látni fogja, a 
fantáziának semmi sem szab határt. 

ALAPANYAG
Ajtótábla:
Fa ajtótábla
(Cikkszám 1870) lásd 35. oldal

Mozaik lágyüveg poligonál
(Cikkszám 8358.. fehér/piros/okker-98) lásd 35. oldal

STANGER Mozaikragasztó
(Cikkszám 19182) lásd 35. oldal

Mozaik - Fugamassza
(Cikkszám 8352) lásd 35. oldal

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. fekete-90) lásd főkatalógus 328. oldal

Teamécsestartó:
Tartó 3 teamécsesnek / Faléc furattal
(Cikkszám 156407) lásd 35. oldal

Mozaik lágyüveg négyzet
(Cikkszám 8357.. sárga/narancs/piros árny.-10) lásd 35. oldal

STANGER Mozaikragasztó
(Cikkszám 19182) lásd 35. oldal

Mozaik - Fugamassza
(Cikkszám 8352) lásd 35. oldal

TIPP
Álló tárgyak ragasztásánál előnyös, ha 
fektetve dolgozunk és lépésről lépésre 
(a ragasztó egy kicsit száradjon meg), 
mivel a ragasztó még folyékony és a 
köveken lefolyhat. 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból
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Teamécsestartó 3 teamécsesnek / 
faléc furattal

Kiváló minőségű bükkfából, önsúlya által na -
gyon stabil. Jól festhető, égetésre alkalmas, 
a szép erezet 
előjön, ha 
gyantával vagy 
olajjal bekenjük. 
Kivitel: bükkfa, 
nyers, gyalult 
és vágott, csiszo-
latlan, az élek 
megmunkálatlanok, 
furat: Ø 40 mm tea-
mécseseknek. Három 
teamécsesnek: 
kocka 59 x 59 x 190 mm
156407 per db..........................................930,—

Mozaik fugaanyag 

Jól feldolgozható 
fugaanyag, A keverési 
arány mintegy 
1 rész víz 3 rész 
porhoz. A csomag 
elegendő kb. 
30 x 30 cm-es területre, 
színe: fehér.
8352 250 g/cs. ....................................380,—

Barkácsragasztó 

A ragasztót pontszerűen 
kell felvinni, a mozaikot 
ráhelyezni és 24 órán át 
száradni hagyni. Tipp: 
csak annyi ragasztót 
használjon, amin a mozaik 
függőleges felületen nem 
csúszik le. A fugát tartsuk 
tisztán, különben nem 
marad hely a fugamasszának. 
Színe: átlátszó
8353 80 ml/üveg ..................................780,—

STANGER Mozaikragasztó 

Ragasztani mozaikkövet 
kerámiára, üvegre, 
tükörre, fára és sok 
más háttérre. Vízálló.
19182 80 g munkásüveg .....................590,—

6 db-tól........................................560,—

UHU - Ragasztás-szerelés-tömítés 

High-Tech sűrű ragasztó-
helyettesíti a hagyományos 
szerelőragasztót, szilikont 
és akrilt. Kül- és beltérre 
egyaránt, permanensen 
elasztikus és nem zsugo-
rodik, résáthidaló és korri-
gálható. 100% vízálló, 
időjárás és UV-álló, gomba-
gátló és hőmérsékletálló 
-40° C-tól +100° C-ig és 
festhető a kiszáradás után. Alkalmas fém, 
fa, kő, beton, tükör, üveg, kerámia, parafa, 
PVC, ABS, styrodur, stb. Oldószermentes.
19704 50 g/tubus................................1.320,—

10 db-tól...................................1.300,—

Mozaik lágyüveg 
négyzetek

Méret: 10 x 10 mm, vastagság: 4 mm
Színek + számok: natúr árny.-03, sárga/
narancs/piros árny.-10, zöld árny.-50, kék árny.-60,
orgona árny.-72, szürke/fekete árny.-95, fehér/
piros/ okker/fekete árny.-98, színesen kevert-99
A színek számát kérjük megadni!
8357 .. 125 g (kb. 125 db)/cs. ...............690,—

Mozaik lágyüveg 
polygonál

Különböző formában és méretben, 
Méret: kb. 8 - 15 mm, vastagság: kb. 5 mm
Színek + számok: natúr árny.-03, sárga/na -
rancs/piros árny.-10, zöld árny.-50, kék árny.-60,
orgona árny.-72, szürke/fekete árny.-95, fehér/
piros/ okker/fekete árny.-98, színesen kevert-99
A színek számát kérjük megadni
8358 .. 125 g (kb. 70 - 130 db)/cs. ........690,—

Kerámia - motívumos mozaik

Kiváló minőség, mázolt és színesen válogatott.
Motívumok: csillag, hold, cseppek, virág és szív.
Előfordulhat, hogy a vastagság különböző, mivel
először égették az agyagot és utána került rá a
máz vagy a lazúr. Méret: kb. 10 x 10 - 15 x 15 mm
83561 kb. 100 db/cs...........................1.940,—

Kerámia - mozaik színes

Kiváló minőség, mázolt és színesen válogatott.
Előfordulhat, hogy a vastagság különböző, mivel
először égették az agyagot és utána került rá a
máz vagy a lazúr. Méret: kb. 10 x 10 mm
835699 kb. 250 db/cs...........................2.340,—

Fa - ajtótábla 

Elegáns 
képkeret 
tömör fából, 
a sarkok ragasz-
tottak, kivehető 
furnérhátlappal és 
forgatható rögzítővel. 
Méret: 33,5 x 16,5 x 1,5 cm.
1870 per db ........................................670,—

10 db-tól ....................................590,—
120 db-tól....................................470,—

1 A motívum körvonalait ceruzával
vagy pauszpapírral rajzoljuk fel vagy
másoljuk át a kívánt tárgyra. 2 Most
válogassuk össze színben és formá-
ban a hozzáillő mozaikköveket és
ragasszuk rá addig a motívumra,
amíg a teljes képpel elégedettek nem
vagyunk. Kerek tárgyaknál, mint pl.:

virágcserép, váza stb. jobb, ha a moza  -
ikköveket először egy papírlap ra ösz -
szerakjuk és csak ezután viszszük
fel. A mozaikköveket egy kicsit még
eltolhatjuk, amíg nem kemé nye dik meg
a ragasztó. 3 A teljes ki szá radás után
fugázzuk ki fugamasszá val a leírás
szerint majd tisztítsuk meg. Kész!

ALAPANYAG
Alátét:
MDF - alátét kerek
(Cikkszám 18712) lásd főkatalógus 76. oldal

Kerámia - motívumos mozaik 
(Cikkszám 83561) lásd fent

Kerámia - mozaik színes 
(Cikkszám 835699) lásd fent

STANGER Mozaikragasztó
(Cikkszám 19182) lásd jobbra

Mozaik - fugaanyag
(Cikkszám 8352) lásd jobbra

99989572

Új szín

Új szín

ÚJ 

ÚJ!ÚJ! 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


