
Praktikus ajándék anyák- és apáknapjára! A faanyagot ehhez 
készre szabjuk Önöknek. (kérjük vegye fi gyelembe a legkisebb 
rendelési mennyiséget).

ALAPANYAG

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

Takaró- / festőszalag - SCHULLER
(Cikkszám 401580)

Körreszelő 200 mm - szabványos
(Cikkszám 200322)

Kézi fúró Ø 4 és 8 mm vagy, fúrógép 
(fúró Ø 10 mm), csiszolópapír, ecset, 
barkácskés

F E UHU
SZERSZ ÁMOK

TIPP
Hozzáillő kellékek rendelhetőek: 
Ceruzaelem - Longlife 1,5 V 
(Cikkszám 100305)

Rajzszög
(Cikkszám 100396)

Táblakréta - Classcolor JOVI
(Cikkszám 501593, 500683, 501594, 500684)

Kréta - marker
(Cikkszám 501730)

Óra parafával vagy fatáblával
1 A nyárfa rétegelt lemez felületét 
és a széleit szükség esetén csiszo-
lópapírral simítsuk. 2 Parafatábla: A 
préselt parafalapból vágjunk ki egy 
15 x 15 cm-es darabot és ragasszuk rá 
a falapra. Fatábla: Egy 15 x 15 cm-es 
felületet táblafestékkel fessük le. 
Azért, hogy az él tiszta maradjon 
használjunk fedőszalagot. 3 Alko-
tás dekorgumipecséttel: Egy ecset-
tel fessünk akrillakkot a pecsétre 
és már készülhetnek is az ötletes 
lenyomatok. Geometriai minta: A 
vonalakat festőszalaggal alakítsuk. 
4 A fa felületén jelöljük be a közép-
pontot (felülről és oldalról mérjünk 
le 7,5 cm-t) és ezen a helyen fúrjunk 
egy 10 mm átmérőjű lyukat. Ehhez 
használjunk vagy egy fúrógépet 
(fúró Ø 10 mm), vagy előszőr egy 
kézi fúróval Ø 4 mm készítsünk egy 
ún. előfúrást, ezt követően Ø 8 mm 
átmérőjű fúróval fúrjuk ki. A fura-
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tot egy körráspollyal nagyobbítsuk 
meg és símítsuk. 5 Az óraszerkeze-
tet helyezzük be, a megfelelő ma-
gasság beállításához használjunk 
egy kartonlapot. A mutatókat felhe-
lyezni és az elemet beletenni.
Alátét
1 A memórialapocskák felszínét és 
széleit szükség szerint csiszoljuk 
le csiszolópapírral. 2 Szalvétatech-
nikával díszíteni: Ehhez egy leírást 
a webáruházban talál a szolgálta-
tások menüpont alatt a barkács-
tippeknél. (Barká-
csolás különböző 
anyagokkal / szal-
vétatechnika.) 
3 Száradás 
után színte-
len akrillakkal 
átfesteni és 
a széleket 
sárgára szí-
nezni.

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. színtelen-00, fehér-01, citrom-12)

Óra parafával vagy fatáblával

 Óraszerkezet - kvarc JUNGHANS 

● Beépítési dimenzió: 56 x 56 x 17 mm
● Központi csavarral és alátéttel
● Ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám 100305) 
 kéjük hozzárendelni
 101023  per  db  .................................  990,—  
  10   db -tól .............................  940,— 
  50   db -tól .............................  890,— 

 Mutatókészlet - 
Modern mutatók 
 Tetszés szerint rövidíthető.
A mutatók hossza: perc 70 mm, óra: 48 mm, 
 másodperc: 75 mm
Alapanyag: műanyag 
 101028  per készlet ..........................  210,— 
 101821  10 készlet/cs. ..................  1.950,— 

Egyedi szabás-nyárfafurnér 6 mm
(Cikkszám 101868, Méret: 150 x 300 mm / Mennyiség: 1 db)

Préselt parafalap 4 mm
(Cikkszám101063)

Táblafesték - MARABU
(Cikkszám 501661)

Dekorgumi pecsétnyomó - Minta
(Cikkszám 401850)

Alátét
Memórialapocskák - nyárfafurnér 
100 x 100 mm
(Cikkszám 100003)

Szalvéták - Happy Day
(Cikkszám 501919)

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.
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