
Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Váráslói levél 2014-03

1 A munkához használjunk egy alá-

tétet és esetleg egy festőköpenyt. A

zsírkő megmunkálásakor orientá-

lódjunk a gyöngyház-medál motí-

vum hoz vagy a kő természetes for-

má jához. A kívánt figurát rajzoljuk

elő ceruzával közvetlenül a kövön.

2 Ha szükséges, az amulettkövet

fűrészeljük nagyjából méretre. Ez -

után dolgozzunk különböző ráspo-

lyokkal és reszelőkkel, a finommun-

ka csiszolóvlies-szel történik. 3 Tisz -

títsuk meg a kész követ egy nedves

kendővel. Tegyünk egy kevéske

kőragasztót a gyöngyház-medálra

és ragasszuk rá a zsírkő-amulettre.

Hagyjuk jól megszáradni. 4 Ahhoz,

hogy előhozzuk a kő természetes

színét és márványhatását, políroz-

zuk ki az elejét egy puha kendővel

és zsírkőolajjal. 5 Vágjunk le tet -

szés szerinti színű pamutzsinórból

a kívánt hosszúságot, majd fűzzük

fel a kész ékszerdarabot. 

SZERSZÁMOK
Junior fűrész - PEBARO 10
(Cikkszám 200115) lásd főkatalógus 2013 / 14  138. oldal

Ráspolykészlet - 8-részes
(Cikkszám 300031) lásd főkatalógus 2013 / 14  190. oldal

Reszelőkészlet - 5-részes
(Cikkszám 300032) lásd főkatalógus 2013 / 14  190. oldal

Csiszolóvlies - Handpad
(Cikkszám 200386) lásd főkatalógus 2013 / 14  142. oldal

Kavicsragasztó 
(Cikkszám 400356) lásd főkatalógus 2013 / 14  262. oldal

Zsírkőolaj
(Cikkszám 300271) lásd főkatalógus 2013 / 14  190. oldal

Ceruza, puha kendő

A letört darabokat megjavíthatjuk 
speciális ragasztóval. 

Zsírkőragasztó

300002 50 ml /üveg ........................820,—

TIPP

Zsírkő - amulettkő nyers

Szeletekre vágott és fúrt ékszerkövek, ideá-
lis kreatív medálok, nyakláncok, függődí -
szek, stb. elkészítéséhez. Forma és szín
kötetlenül válogatva. 

Méret: Ø kb. 30 – 80 mm
Vastagság: kb. 10 mm
Mennyiség: kb. 20 db

300267 kb. 1,5 kg /cs. ................2.520,—

Zsírkő - amulettlapok

Négyzetre vágott zsírkőlapok furattal. Kiváló -
an alkalmasak a kompakt és szobrászi for-
mák elkészítéséhez repedésveszély nélkül.
Színek kötetlenül keverve.

Méret: kb. 40 x 40 mm
Vastagság: kb. 15 mm

300261 20 db /cs. ........................3.120,—

Gyöngyház - 
ékszer - medálok

Előkelően fénylő, 
ékszermedál 10-féle motívummal: korong,
rombusz, hold, csillag, szív, kereszt, pillan-
gó, virág és 2 különböző hal.

Méret: kb. 15 – 23 mm
Vastagság: kb. 2 mm
Furat: Ø kb. 1,5 mm
Szín: fehér 

700286 kb. 50 db /cs. ..................1.570,—

Pamutzsinór - Ø 1 mm
(Cikkszám 700738.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  578. oldal

ALAPANYAG

ZSÍRKŐ – AMULETTKŐ KÉSZÍTÉS

Zsírkő &
gyöngyház
Kézügyesség és kreativitás a fontos ennek az ékszermedál-
nak az elkészítéséhez. Két természetes alapnyag csodás
kombinációja, a puha zsírkő és a színesen csillogó 
gyöngyház. Ideális ünnepekre, mint pl.: Elsőáldozás 
& Konfirmáció! 


