
HÚSVÉT

HÚSVÉTI - TOJÁSOS IDŐSZAK

Pofon egyszerű

TIPP
Mivel a tűk csak 30 mm hosszúak, nem lehet
őket túl jól megtartani. Tűzzük bele egy pálcába
vagy egy régi színes vagy grafit ceruzába, így
van már fogása és sokkal könnyebben
tudunk vele dolgozni. 

Tojás tűzőtechnikával:
Mártsuk be a gombostűfejet festékbe,
tegyük rá a kívánt helyre a tojáson,
majd húzzuk egyenesen egy irányba.
Ezt az eljárást addig ismételjük meg,
amíg a kívánt minta el nem készül.
Lássuk el a tojást egy műanyag tojá-
soknak járó fémakasztóval és díszít-
sük 3 mm-es szaténszalaggal. 

ALAPANYAG
Műanyag tojás
(Cikkszám 7415.. barna-80) lásd jobbra

Üvegfejű - gombostű 30 mm
(Cikkszám 64852) lásd főkatalógus 412. oldal

Akrilfesték: Patio Paint 
(Cikkszám 2223.. kül. színekben) lásd főkatalógus 370. oldal

Akasztó - műanyag tojáshoz 
(Cikkszám 7421) lásd balra

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 7709.. kül. színekben) lásd főkatalógus 449. oldal
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Dekorációs pelyhek
A színes pelyhek hajszálvékony 
Epoxy-ból állnak és kiválóan 
alkalmasak a dekorációk alko-
tásához, mint pl.: felragasztani
fára, papírmaséra, papírra, mű-
anyagra, stb. Kenjük be a díszít-
tendő felületet gazdagon Marvin
barkácsragasztóval (Cikksz.: 19141),
szórjuk rá a pelyheket, hagyjuk
megszáradni. Ezután keményen
összekötődnek a tárggyal majd még-
egyszer átkenhetjük barkácsragasztóval. 

Színek + számok:
Sunshine-10, Tropical-20, Lava-30, Harlekin-50
A színek számát kérjük megadni!
2397 .. 100 ml/tégely ...........................1.100,—

Marvin barkácsragasztó - 
BEROL

További termékinformáció
lásd főkatalógus 243. oldal

Menny.: 500 ml/üveg

19141 per db.......................................2.280,—

Műtermi -
szalvéták

Méret: 33 x 33 cm, 
3-rétegű, 20 db/cs.

Surprise, Surprise
20274 20 db/cs. .....................................840,—

Műanyag tojás
Szép, stabil minőség, kiválóan alkalmas 
ragasztani, festeni, stb., törhetetlen.

Méret:
6 cm

Furat:
Ø 3 mm

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, barna-80
A színek számát kérjük megadni!
7415 .. per db............................................30,—

100 db-tól/szín..............................20,—

Méret: 6 cm, furat: Ø 3 mm, szín: fehér
74152 1000 db/cs. ............................21.750,—

Műanyag tojás - kevert cs.
8 különböző színben.

Méret: 6 cm, furat: Ø 3 mm
741599 16 db/cs. ....................................570,—

Akasztó műanyag 
tojásokhoz és 
gömbökhöz
Fém.

7421 50 db/cs. .....................................130,—
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Bomba ár!

Új!Új!

Új szín

Új!Új!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


