
Acryl mattfesték - HOBBY LINE
Vízbázisú, időjárásálló és nem 
mérgező, vízzel higítható, egymás 
között keverhető, jól takar, fényhű, 
gyorsan szárad. Hobbyhoz, művé-
szethez, iskolába, üveghátlapfestés-
hez, modellépítéshez, szalvétatech-
nikához stb. Alkalmazható fánál, 
papírnál, kartonnálviasznál, hunga-
rocellnél, agyagnál, kőnél, terrakottánál, magától
keményedő modellező masszánál, fémnél stb.

Színek + számok:
fehér-01, hússzín-07, elefántcsont-08, sárga-10,
aranysárga-13, arany-18, narancs-20, piros-30,
brilliáns piros-34, rozé-44, v.zöld-51, májuszöld-
53, mohazöld-56, v.kék- 61, enciánkék-65, 
ultramarinkék-67, ibolyakék-70, okker-82, 
sötétbarna-89, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2241 .. 50 ml/üveg ...............................810,—
224118 50 ml/üveg, arany ................1.040,—
224192 50 ml/üveg, ezüst ................1.040,—

Forgácsdoboz kerek

Minden oldala szépen lecsiszolva, a fedél és az
alja furnérból készült. Egyéni szerkesztéshez.
Festhető, ragasztható magokkal, bőrrel, filccel stb. 

Méret: Ø 35 mm, magasság: 20 mm
1838 per db ........................................230,—

10 db-tól ....................................170,—

Méret: Ø 60 mm, magasság: 35 mm
1840 per db ........................................230,—

10 db-tól ...................................190,—
184099 500 db/cs. .............................71.050,—

Méret: Ø 80 mm, magasság: 45 mm
1842 per db ........................................320,—

10 db-tól ...................................270,—
184299 400 db/cs. .............................81.200,—

Méret: Ø 100 mm, magasság: 55 mm
1843 per db ........................................350,—

10 db-tól ....................................320,—
184399 200 db/cs. .............................49.300,—

Méret: Ø 110 mm, magasság: 65 mm
1844 per db ........................................420,—

10 db-tól ....................................380,—
184499 160 db/cs. .............................45.940,—

Méret: Ø 130 mm, magasság: 75 mm
1845 per db ........................................550,—

10 db-tól ....................................450,—
184599 100 db/cs. .............................33.350,—

Forgácsdoboz
négyzet

HxSZxM: 70 x 70 x 45 mm
1855 per db ........................................380,—

10 db-tól ....................................340,—
185599 400 db/cs. ...........................103.240,—

HxSZxM: 80 x 80 x 50 mm
1856 per db ........................................400,—

10 db-tól ....................................380,—
185699 400 db/cs. ...........................114.840,—

Lyukasztó nagy-
szív hosszú 

A nagy lyukasztóformák 
motívumainak mérete 
kb. 2 – 2,5 cm.

29014 per db.......................................1.060,—

Hobby Line - lakkfilc 

Gyorsan szárad, vízálló, időjárásálló, 
törlésálló, fényhű, illatszegény, 
xylol- és toluolmentes, teljesen takaró.
További termékinformáció lásd FK 367. oldal

Vonalszélesség 1,2 mm
Színek + számok:
fehér-01, arany-18, piros-30, zöld-50, 
kék-60, fekete-90, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
2275 .. per db..........................................720,—

Hobby Line falazúr
A faszerkezetet előtérbe helyezni 
a Hobby Line falazúrral  
● A lazúrozáshoz kezeletlen 

fatárgyakat használni  
● A természetes faszerkezet 

látható marad  
● A fafelületen egy tetszetős 

színréteg képződik  
● Vízbázisú  
● Gyermekjátékokhoz is alkalmazható 
● Kültérben védőlakkal átkenni.

Színek + számok:
fehér-01, napsárga-16, arany-18, 
narancs-20, cherry-35, fenyőzöld-58, 
ultramarin-68, gesztenye-86, ébenfa-90
A színek számát kérjük megadni!
1991 .. 50 ml/üveg ..................................820,—

Ékszerkő-
ragasztó -
Hobby Line

Ékszerkő pontos ragasztásához textíliára, 
papírra, kartonra, hungarocellre, fára, műanyag -
ra, terrakottára, kőre stb. A ragasztott textília
mosható 30° C-ig.

Mennyiség: 29 ml/Pen

19162 per db..........................................570,—
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ALAPANYAG
Forgácsdoboz négyzet
(Cikkszám 1856) lásd balra

Akrilfesték: Marabu BasicAcryl
(Cikkszám 2869.. fehér-01) lásd FK 365. oldal

Színes papír (natúr papír)
(Cikkszám 2023.. v.zöld-51, lila-74) lásd FK 256. oldal

Fotokarton 220 g/m²
(Cikkszám 2123.. sötét ibolyakék-79 ) lásd FK 257. oldal

Lyukasztó nagy - hosszú szív
(Cikkszám 29014) lásd balra

Ragasztóanyag
lásd főkatalógus 243 – 248. oldal

Kockás szalag - Karintia 10 mm
(Cikkszám 7785.. v.zöld/fehér-51, orgona/fehér-72, 
lila/fehér-74) lásd 79. oldal

Szóródísz pillangó 
(Cikkszám 72507) lásd 76. oldal

Szitakötő - Polyresin
(Cikkszám 71853) siehe Seite 76

Gombok - Ø 10 mm
(Cikkszám 70462) lásd főkatalógus 226. oldal

Gombok - Ø 20 mm
(Cikkszám 70463) lásd főkatalógus 226. oldal

Fél golyók gyöngyház
(Cikkszám 70736) lásd főkatalógus 293. oldal

Hőragasztópisztoly és patron
lásd főkatalógus 252. oldal

Lakkfilc 
(Cikkszám 2289.. fekete-90) lásd főkatalógus 367. oldal

1 Alapozzuk le a forgácsdobozt
fehér akrilfestékkel és hagyjuk
megszáradni. Stancoljunk ki 12
darab szívet színes- vagy fotokar-
tonból. 2 Ragasszunk a doboz
mindegyik oldalára 3-3 szívet és a
fedélre körbe egy kockás szalagot.
3 A hőragasztópisztoly segítségé-
vel ragasszunk a felületre és élek -

A teljes forgácsdoboz kínálatunkat meg-talál-
ja a főkatalógusunk 76. oldalán

01 18 30 50 60

90 92 re szóródíszeket, gombokat és fél
gyöngyöket. Végül húzzuk át a szí-
vek kontúrjait és a fedél széleit
szaggatott vonallal. 

BARKÁCSTIPP: FORGÁCSDOBOZ FESTÉS ÉS ALKOTÁS

Bomba ár!

Bomba ár!

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.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


