
Egyszerű geometriai formák vagy játékos tárgyak – szabad utat 
engednek az Ön kreativitásának! A szobrászhabbal könnyű 
dolgozni és vízálló – ideális az iskolaudvarra vagy kertbe. 

ALAPANYAG

 Húzófűrész / japánfűrész gerinccel - 
Micro 

Fűrészlaphossz: 160 mm
vágómélység: kb. 28 mm
 200131  per  db  ..............................  7.390,— 

 Furdancs / kézi fúró, 
Ø 8 mm 

 200424  per  db  ..............................  1.950,— 

Kézi csiszoló tépőzárral 
EasyCUT Handy, - SCHULLER
(Cikkszám 200381)

Csiszolópapír K120 kézi csiszolóhoz
(Cikkszám 200384)

Csiszolópapír fi nom K220 - SCHULLER
(Cikkszám 200989)

Körreszelő 200 mm - szabványos
(Cikkszám 200322)

Linóleummetsző szerszám készlet - 
ABIG 6 részes
(Cikkszám 300029)

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 400392, 400393, 400394, 400395)

Hú ófű é / j á fű é
SZERSZ ÁMOK

TIPP
A tárgyak csatlakoztatásához fapálcát rendel-
jünk hozzá:
Farúd Ø mm - bükkfa, 500 mm
(Cikkszám 101783)

A magasabb szobrok csatlakoztatásához:
Farudak Ø mm - bükkfa, 1000 mm
(Cikkszám 101591)

A munkafolyamat leírását és esetleg 
egy fi nom pormaszkot készítsünk 
elő. A munka megkezdése előtt gon-
doljuk át, hogy melyik alapformára 
lesz szükségünk, pl.: egy golyót egy 
kockából formázunk.
1 A blokkot egy fűrésszel durván 
szabjuk le, azután egy kézi csiszo-
ló segítségével igazítsuk formára. 
A nyílásokat előszőr egy kézi fúró 
segítségével fúrjuk ki, majd egy kör-
ráspoly segítségével dolgozzunk 
tovább. A felületét egy csiszoló-
papír segítségével simítsuk. 2 Egy 
linómetsző szerszámmal dolgozzuk 
ki a mintákat. 3 A részeket egy régi 
ecsettel vagy hajszárítóval pormen-

BARKÁCSOLJUNK 
SZOBRÁSZHABBAL

Szoborpark

tesítsük, akrilfestékkel kedvünk sze-
rint szinezzük és hagyjuk száradni. 
4 A tárgyakat faragasztó segítségé-
vel ragasszuk egymás fölé.  Azért, 
hogy az alkotásaink jobban megáll-
janak a gömbölyű részeket egye-
nesítsük. A tárgyak csatlakoztatás-
sal történő barkácsolásánál minden 
részt egy fapálcára rögzítsünk.
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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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2017-05

 Szobrászhab / 
Barkácstömb 3-D, kocka 

 A nagyon könnyű és formastabil 
modellezőtömb csodás belépést bizto-
sít a szobrászatba, már a gyerekeknél. 
A különösen egyszerű megmunkálásnak 
köszönhetően fűrésszel, késsel, reszelővel, 
ráspollyal, metszőszerszámmal vagy linó-
metszőszerszámmal kreatív fi gurák és tárgyak 
keletkeznek. A tömbök kíválóan festhetőek 
szinte mindenféle festékkel, mint pl.: akrillakk. 
Alkalmas ragasztani mindent-ragasztóval, 
enyvvel és hőragasztóval. A hab vízálló, úszik 
és nem tartalmaz semmilyen káros anyagot.
TIPP: Esetleg porvédőmaszkot 
          (cikkszám: 200696) hozzárendelni
Alapanyag: PU - keményhab
Méret: kb. 15 x 15 x 15 cm 
 301555  per  db  ..............................  1.630,—  
  6   db -tól ............................  1.470,— 

 Akrilfesték Patio Paint 
● extrém időálló és fényszerű
● ideális betonra, kerti fi gurákra, 
 falszerkezetekre, téglára, terra-
 cottára, fára, kőre és hungarocellre

Színek + számok:
színtelen-00, fehér-01, elefántcsont-08, 
citrom-12, aranysárga-13, fényes arany-18, 
mandarin-21, cseresznyepiros-35, 
hot-pink-43, fűzöld-53, fenyőzöld-59, 
azúrkék-60, türkiz-65, ibolyakék-70, 
nugát-80, fekete-90, fényes ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501282 ..  59 ml / üveg ..................  1.160,— 


