
ALAPANYAG

SZERSZÁM

A legkisebbeknek:
Szegeskép szív: Először a szege-
ket a lézerezett kontúr mentén (szív 
és keret) beleütjük. Aztán a színes 
gumigyűrűket a szegek felé feszít-
jük 

Ügyes gyerekek:
Szegeskép üres: A pontrácsot ki-
nyomtatjuk, kivágjuk és középre 
a szegesképre helyezzük. A ponto-
kat egy tollal a fára átnyomjuk. Be-
leütjük a szeget és a gumigyűrűk-
kel geometriai mintákat, alakzatokat 
feszítünk ki.

Egy szegelési móka kicsiknek és nagyoknak egyaránt: 
Először a szegeket beleütni, aztán a színes, különböző 
méretű gumigyűrűket egyszerűen ráfeszíteni. Így egy 
csodás szív keletkezik anyák- és apák napjára illetve 
egyéb alkalomra.

 KREATÍV SZEGESKÉP

Feszítő erő

Kalapács - PEBARO

Lakkozott és íves kőrisfanyél, ékelt és 
műgyantával öntött, ezáltal nem mozog töb-
bet, a fejet a süllyesztésnél megerősítettük, 
porbevonatú, DIN 1041, GS által bevizsgált 
minőség.

 200253  100 g, per  db  .................... 2.110,— 
 200255  200 g, per  db  ...................  2.840,— 
 200257  300 g, per  db  ...................  2.870,— 

Szegeskép

A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. 
A lapok extra vastag 20 mm-es nyárfafurnér-
ból ideálisak az első szegelő kísérletekhez. 
A kiválasztott motívumot szegelés előtt le is 
festhetjük. Ha a szegeket fonallal feszítjük ki, 
csodás hatások alakulnak ki. 

TIPP: Szeget, rajzszeget, képakasztót, 
          stb. kérjük hozzárendelni.
Méret: 200 x 200 mm
Vastagság: 20 mm

Üres
Minta nélkül
 101897  per  db  .................................  490,— 

Szív
Lézerezett motívummal
 101898  per  db  .................................  640,— 

 Szeg 

 DIN 1151, fényes.
Szeg: Ø 1,6 mm
hossz: 30 mm, 1 kg = kb. 1.900 db 
 101714  1 kg/ cs.  ............................  1.470,— 

 Befőttes gumi - kevert csomag 

 Különböző méretek, tarka színekben, 
kötetlenül keverve.
Tartalom: 100 g / cs. (kb. 300 – 350 db) 
 101983  per  cs.  .................................  640,— 

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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Sablon 1:1
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megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
a 2017-ös tavaszi magazinból 


