
SZERSZÁMOK
Hőlégfúvó Embossing-hoz
(Cikkszám 3979) lásd főkatalógus 278. oldal

HOBBYSTAR akrilecset lapos, Nr. 16
(Cikkszám 26397) lásd főkatalógus 156. oldal

SZALVÉTATECHNIKA 

Szebbé tevő szalvéta

Kevés ráfordítással és kedvező
áron lehet papírból, üvegből, porce-
lánból, fából, szövetből, viaszból,
stb. készült tárgyakat művészien
dekorálni. A felületnek simának kell
lennie. Szinte minden tárgyat meg
lehet szépíteni az alkalmazott szal-
vétamotívumokkal. 

1 Alapozzuk le a tárgyat fehérrel és
hagyjuk megszáradni. A szalvéták
nagyon vékonyak, az alatta lévő
szín különben átlátszana. 2 A szal-
vétamotívumot tépjük vagy vágjuk
ki majd a felső, nyomtatott réteget
húzzuk le. 3 Kenjük be egy puha
ecsettel és ART POTCH lakk &

enyvvel a kívánt felületet, helyez-
zük rá a szalvétamotívumot és ken-
jük át mégegyszer. Az esetlegesen
kialakult hajtásokat óvatosan, ameny -
nyire lehetséges simítsuk ki az
ecsettel. 4 Ahhoz, hogy egy folyéko-
ny átmenet alakuljon ki a tárgy hoz, a
szalvéta szélét lefesthetjük külön-
böző színű akrilfestékkel. 5 Em bos -
sing technikával a kártyákat stb.
tovább díszíthetjük. Kész!

A szalvétatechnika egy nagyon közkedvelt eljárás, amellyel egyszerű tárgyakból
kisebb műalkotások varázsolhatóak. A kisebb kezek is sikeresek ezzel a technikával.

ALAPANYAG
Fotokarton 300 g/m2
(Cikkszám 2025.. fehér-01) lásd főkatalógus 258. oldal

Tömbgyertya
(Cikkszám 8206.. fehér-01) lásd főkatalógus 188. oldal

Fakereszt lapos
(Cikkszám 15406) lásd 65. oldal

Akrilfesték 
pl. Solo Goya Art Acryl Basic 
vagy Solo Goya Triton Acrylic Basic 
(Cikkszám 2867.. vagy 2866.. fehér-01) 
lásd főkatalógus 360. oldal

Art Potch lakk & enyv
(Cikkszám 22607) lásd 65. oldal

Gyertya Potch
(Cikkszám 22604) lásd 65. oldal

Szalvéta Confession
(Cikkszám 20275) lásd 65. oldal

Embossing púder
(Cikkszám 2471.. ezüst-92) 
lásd főkatalógus 278. oldal

Emboss-Dual - Pen
(Cikkszám 2473) lásd főkatalógus 278. oldal

Pigment-pecsétpárna
(Cikkszám 2472) lásd főkatalógus 278. oldal

Embossing-pecsétnyomó Einladung fekvő form.
(Cikkszám 24752) lásd főkatalógus 278. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 7709.. v.kék-61) lásd főkatalógus 449. oldal

Mozaik - matrica 
(Cikkszám 8382.. alma/smaragd/citrom-50,
v.kék/sötétkék/királykék-60) 
lásd 36. oldal

Elkészítési--
minta
fakereszt

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.
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MDF - lap ovális

Ideális 
ragasztani, festeni 
és a szalvétatechni-
kához stb. 

Méret: kb. 23 x 16 cm

18702 per db..........................................320,—

Fa - teamécsestartó kerek

Alapany.: bükkfa, nyers, 
szépen 
esztergált

Külső: Ø 78 mm
Mag.: 35 mm

15311 per db..........................................250,—

ART POTCH lakk & ragasztó 

Szalvéta- és papír-
ragasztó terrakottára, 
fára, kerámiára, kőre, 
kartonra, hungarocellre 
stb. Átlátszó vízbázisú 
folyadék

22607 150 ml/tégely ..............................990,—

Gyertya  POTCH

A speciális 
szalvétaragassztó a 
szalvétatechniká-hoz gyertyákon.
További termékinformációt
a főkatalógusunk 369. oldalán talál
22604 150 ml/tégely ...........................1.160,—

Fa - kereszt lapos

Ideális a különböző 
elkészítési lehetőségekhez 
(festeni, ragasztani, 
mozaikmunkákhoz, 
égetéshez, stb.)

Alapanyag: nyárfafurnér
Vast.: kb. 4 mm
Furat: Ø 2 mm

Méret: kb. 18 x 10 cm, lécszélesség: kb. 3,4 cm
15406 per db..........................................120,—

Műtermi szalvéták

Kiválasztott, álomszép motívumok a 
szalvétatechnikához. Méret: 33 x 33 cm, 
3-rétegű, 20 db/cs. 

Confession
20275 20 db/cs. .....................................840,—

Danina
20277 20 db/cs. .....................................580,—

Pawel
20276 20 db/cs. .....................................580,—

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

Ardiana
20278 20 db/cs. .....................................580,—

Levendula
20415 20 db/cs. .....................................580,—

Dolly
20279 20 db/cs. .....................................580,—

In Love
20704 20 db/cs. .....................................570,—

Glaub an dich
20696 20 db/cs. .....................................840,—

Forever in Love
20410 20 db/cs. .....................................840,—

Papírmasé - tulipán

Nagyon stabil, ideális 
festeni, a szalvéta-
technikához, stb.

Méret: kb. 6,5 x 12 cm
Vast.: kb. 2 cm

21446 per db..........................................400,—

Papírmasé - virág

Nagyon stabil, ideális 
festeni, a szalvéta-
technikához, stb.

Méret: kb. 11 x 19 cm
Vast.: kb. 3 cm

21447 per db..........................................570,—

ÚJ

ÚJ

ÚJ

TIPP
� Ha a szalvétatechnikát papíron alkalmaz-

zuk, akkor olyan szárazon és gyorsan dol-
gozzunk, amennyire lehet, hogy a papír 
ne hullámosodjon meg. 

� Az egyes részeket még díszíthetjük 
mozaik matricákkal nagyon dekoratívan. 

INFO - EMBOSSING
További információt Embossing témában a
főkatalógusunk 277. oldalán talál vagy a
weboldalunkon a letöltések menüpontban bar-
kácstippek, pecsétnyomó/Embossing, Embos -
sing leírás vagy Embossing pecsétnyomó

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

A teljes szalvétakínálatunkat megtalálja a
főkatalógusunk 370-372. oldalán

Használat előtt jól
felkeverni!

Lángátló anyagok 
lentre rakódnak le.

Új!Új!

Új!Új!
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