
SOKOLDALÚAN ELKÉSZÍTETT PROFILLÉCEK 

Ennek van profilja!

Kulcstartó
1 A kiválasztott profillécről fűrészel-
jünk le kb. 1 cm vastag szeleteket.
2 A fúróval fúrjunk egy kis lyukat a
szemescsavarnak. 3 A motívumot
fessük le Patio Paint-tel és díszít-
sük. 4 Kisebb kiegészítők, mint ék -
szerkövek a szívnél és a pillangónál
még vidámabbá teszik a kulcstartó
külsejét. 5 Tekerjük be a szemescsa-
vart az előfúrt lyukba majd rögzítsük
a karabínert egy köztes karikával a
szemescsavarhoz. 

Csipesz
1 Itt a profillécről kb. 0,5 cm vastag
szeleteket fűrészeljünk le. 2 A motí-
vumot és egy facsipeszt fessünk le
Patio Paint-tel tetszés szerint és
hagyjuk megszáradni. 3 Most ragasz -
szuk rá a profilkorongot a facsipesz-
re. El is készült a csipesz! 

Virág tűződísz
1 Úgy, mint a csipesznél fűrészejük
le a szeleteket, fessük le és hagyjuk
megszáradni. 2 A profilkorongot ra -
gasszuk rá a rúdra. Kész!

Egészen egyedi kulcstartók, 
virág tűződíszek vagy 
csipeszek készülhetnek, 
ha a természetes profil-
lécek szeleteit saját el-
képzelés szerint lefestjük!

SZERSZÁMOK
Lombfűrész/fafűrész
Gérvágóláda

Ecset, ragasztóanyag
Fúró

ALAPANYAG
Hársfa profilléc
lásd jobbra

Patio Paint
(Cikkszám 2223.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 328. oldal

Kulcstartó
Karabíner
(Cikkszám 71185) lásd jobbra

Köztes karika Ø 12 mm
(Cikkszám 69104) lásd főkatalógus 51. oldal

Szemescsavar 4 x 10 mm
(Cikkszám 596101) lásd főkatalógus 99. oldal

Ékszerkövek „Mega-készlet“
(Cikkszám 704899) lásd főkatalógus 263. oldal

Csipesz
Facsipesz natúr kb. 72 mm
(Cikkszám 15893) lásd főkatalógus 71. oldal

Virág tűződísz
Bükkfarúd - 500 mm Ø 3 mm
(Cikkszám 1450) lásd főkatalógus 64. oldal

Hársfa profilléc 
A puha fát egyszerűen lehet fűrészelni és jól
megmunkálható, nem reped, nem rojtozódik ki.
Fűrészelés után az alakokat egy reszelővel, 
ráspollyal, késsel és csiszolópapírral könnyedén
átdolgozni és ezáltal a figurák egy alakítható for-
mát kapnak. Minden profilléc 500 mm hosszú
vagy 2 x 250 mm hosszú.

Szív, SZ x M: 50 x 39 mm
146901 per db.......................................1.180,—

10 db-tól...................................1.060,—

Csillag, SZ x M: 52 x 52 mm
146902 per db.......................................1.930,—

10 db-tól...................................1.740,—

Virág, SZ x M: 38 x 38 mm
146903 per db.......................................1.090,—

10 db-tól......................................980,—

Fa, SZ x M: 51 x 59 mm
146904 per db.......................................1.820,—

10 db-tól...................................1.650,—

Fenyőfa, SZ x M: 51 x 58 mm
146905 per db.......................................1.620,—

10 db-tól...................................1.460,—

Ló, SZ x M: 62 x 48 mm
146906 per db.......................................2.180,—

10 db-tól...................................1.990,—

Kacsa, SZ x M: 62 x 41 mm
146907 per db.......................................1.370,—

10 db-tól...................................1.230,—

Pillangó, SZ x M: 64 x 41 mm
146908 per db.......................................1.650,—

10 db-tól...................................1.480,—

Katicabogár, SZ x M: 36 x 28 mm
146909 per db..........................................900,—

10 db-tól......................................810,—

Kereszt, SZ x M: 21 x 35 mm
146910 per db..........................................780,—

10 db-tól......................................700,—

Ember, SZ x M: 38 x 60 mm
146911 per db.......................................1.540,—

10 db-tól...................................1.400,—

Karabíner

Színe: ezüst
Sokoldalúan használható, 
A teljes méret: kb. 38 x 16 mm,
71185 per db............................................70,—

20 db-tól........................................60,—

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