
Kérjük vegye figyelembe, 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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Rendszerdoboz

Többcélú bőrönd - PRIMO

Többcélú 
bőrönd át-
látszó műa-
nyagból, fedél-
lel és kézre 
alakított fo-
gantyúval, 
különböző 
tárgyak gyűj-
tésére és 
tárolására alkalmas, élelmiszerhű. 

H x SZ x M: kb. 25 x 17 x 13,5 cm

36758 per db ....................................770,—

Window Color fun & fancy - MARABU

Lehúzható és átlátszó, vízbázisú festék 
iskolába, hobbyhoz és szabadidőhöz. .

Színek + számok:
sárga-10, narancs-20, 
cs.piros-35, v.zöld-51, 
arktisz-62, azúrkék-65, ultramarinkék-67
A színek számát kérjük megadni!
2255 .. 80 ml / üveg............................900,—

Többcélú bőrönd betét - PRIMO

Betét három fiókkal és 
sűllyeszthető markolattal, 
egymásra helyezhető.

H x SZ x M: kb. 20 x 13,5 x 3 cm
H x SZ x M fiók: kb. 19 x 3,8 x 2,8 cm

36759 per db ....................................180,—

Deco Painter - matt 3 – 4 mm MARABU

A kiváló minőségű akriltoll a matthatású festés-
hez minden felületen vízbázisú és szagsemle-
ges, matt, akrilbázisú.

Színek + számok:
fehér-01, napsárga-16, cseresznye-35, 
rezeda-52, menta-57, aquamarin-62, 
lapis-66, pasztelllila-71, ametiszt-74
A színek számát kérjük megadni!
2282 .. per db ....................................830,—

Színes háztartási kesztyű

Háztartási kesztyű / 
Gumikesztyű

Latex, belseje 
pamuttal bélelt.

Szín: narancs

33581 Méret S, per pár ....................270,—
12 pártól ................................240,—

33582 Méret M, per pár ...................270,—
12 pártól ................................240,—

33583 Méret L, per pár ....................270,—
12 pártól ................................240,—

Színes háztartási kesztyű
1 Mielőtt befestjük töröljük le a

kesztyűket egy nedves kendővel. 

2 Helyezzük el laposan, majd tup-

foljunk rá a Deco Painter festékkel

vagy fessünk fel köröket. Az egy-

máson fekvő pöttyöknél először

hagyjuk megszáradni a pöttyöt és

ezt követően fessük fel a követ-

kezőt. 

Rendszerdoboz
1 Ahhoz hogy minden virág egyfor-

ma legyen, ajánlatos választani egy

mintát. 2 Ezt helyezzük egy átlátszó

fólia alá, majd fessünk fel tetszés

szerinti számú virágot különböző

színekben, melyhez mindig toljuk

tovább a fóliát. A festéket közvetle-

nül a tubusból hordjuk fel jó sűrűn.

Egy éjszakán át történő száradást

követően a festék átlátszó. 3 A virá-

gokat most óvatosan húzzuk le a

fóliáról és helyezzük el a többcélú

bőröndön. 4 A pöttyöket fessük fel

közvetlenül a tetejére és hagyjuk jól

megszáradni. 

Ezekkel a színes segédekkel a munka valóban szórako-
zás! Hasznos ajándékok, melyeket még a legkisebbek 
is el tudnak készíteni az anyukájuknak. 

HASZNOSAT A MUNKÁHOZ

Tisztántartó

ALAPANYAG


