
A gyerekek szeretik a robotokat! Ehhez a vicces maszkhoz vagy az apuka szerszámos lá-
dájából apróbb alkatrészeket használunk vagy kedvező árú termékeket rendelünk hozzá.

Kész maszkok elkészítéshez
1 A kartonmaszkot fényes hatású 
festékkel alapozzuk és jól szárad-
ni hagyjuk. 2 A különböző kelléke-
ket felragasztjuk, a mérővezetéket 
ráhelyezzük és a kerekfejű kapocs-
csal rögzítjük, szigetelő szalaggal 

és papírmaradványokkal díszítjük. 
3 A mellékelt gumiszalagot rögzít-
jük.
Négyzet alakú maszkok
1 A szürke fotókartonból, fejméret 
szerint, egy négyzetet kivágunk 
és oldalra lyukakat szúrunk be a 

ALAPANYAG

01 9090

Kész maszkok saját elkészítéshez

 Maszk saját elkészítéshez 
(gumipánttal) 
Kiváló kartonból, szépen 
előstancolt, feltehető orral. 
Festhető és ragasztható - 
gyerekpartykra, stb.
Méret: Ø 21,5 cm
Szín: fehér
Vastagság: 300 g / m²
 400177  per  db  .................................  170,—  
  25   db -tól .............................  160,— 
  100   db -tól ...........................  150,— 

 Meltdown - Fényes 
festék BEROL 
Vízbázisú fedő festék, amely 
szép és élénk fényű
Szín: ezüst
 50126292  250 ml/üveg .................  3.530,— 

Négyzet alakú maszkok

Fotókarton 300 g / m²

Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 300 g / m²
Szín: sziklaszürke
Csomag = 10 egyszínű ív!
 40147794  10 lap/ cs.  ..........................  1.580,—  
  10   cs. -tól ...........................  1.510,— 

 Sztreccsgumi / gumiszalag / gumifonal 

Vastagság: Ø kb. 1 mm
Számok + színek:
fehér-01, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 700677 ..  50 m/per  db  ......................  2.290,— 

 Barkácsragasztó 

Átlátszóan szárad.
Mennyiség: 80 ml / üveg
 400298  per  db  ..............................  1.180,— 

Kellékek
Mérővezeték krokodilcsipesszel
(Cikkszám 100412)

Húzórugó
(Cikkszám 100973)

Fogaskerék Ø 41 mm
(Cikkszám 100982)

Hatszögletű
(Cikkszám 101680)

Kerekfejű kapocs
(Cikkszám 101047)

Szigetelőszalag - VDE - SCHULLER
(Cikkszám 401531.. különböző színekben)

Papírmaradványok

rögzítéshez. A szemet, orrot, és 
szájat kivágjuk. A maszkot mint 
bal oldalt a 2. pontban leírtak sze-
rint díszítjük. 2 A sztreccsgumit a 
kívánt hosszúságban levágjuk és a 
lyukakon keresztül átfűzzük és el-
csomózzuk.

MASZKOK KÉSZÍTÉSE

Robot-maszkok

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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