
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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A papír- & karton termékeket a vízfesték szivárvány készlettel festjük. 
A fi mo-t az ékszertartóba belenyomjuk, a kiálló anyagot egy késsel lehúzzuk, 
sütőben keményítjük és végül lakkozzuk.

 BARKÁCSOLÁS ELSŐ ÁLDOZÁSRA

A szivárvány alatt

ALAPANYAG

Szalvéták
Méret: 33 x 33 cm, 3-rétegű

We are the world
 501987  20 db/ cs.  ................................. 960,— 

Spirit
 501763  20 db/ cs.  ................................. 990,— 

 Védőangyal fekvő - 
polirezin 

Méret: kb. 4 cm
Szín: krém / arany / ezüst 
 600368  per  db  ..................................... 390,— 

 Vízfesték 
szivárvány 
készlet - ARISTO 

Tartalom: 
● 8 festéktabletta Ø 44 mm 
 (sárga, narancs, piros, pink, ibolyakék, 
 kék, sötétzöld és almazöld)
● 2 festőszivacs
 501736  per  db  .................................. 4.030,— 

 Ajándékdoboz 
Dobozméret: 4,5 x 4,5 x 4,5 cm
Teljes méret: 10 x 4,5 x 12 cm
Szín: fehér
Vastagság: 250 g / m²
 400901  10 db/ cs.  ...............................  1.120,— 

 Evőeszköz és 
szalvétatartó - papír 
Méret: kb. 9,6 x 21,5 cm
Szín: fehér
Vastagság: 130 g / m²
 400818  per  db  ......................................  100,—  
  100   db -tól ..................................  80,— 

 Szétnyitható kártya boltíves ablak 

Méret: kb. 15 x 10,5 cm
Szín: fehér
Vastagság: 300 g / m²
 400801  per  db  ....................................... 110,—  
  10   db -tól ..................................  100,— 
  100   db -tól ..................................  80,— 

 Ékszercímkék - Szivárványhal 

 Méret: kb. 2,5 cm
Mennyiség: 63 címke 
 401623  per  cs.  ......................................  330,— 

 Szóródísz kereszt - fa 

Méret: kb. 3,2 x 5 cm
Szín: ezüst 
 602766  60 db/ cs.  ...............................  2.290,— 

Ékszertartó - nikkelmentes
Szín: platina
Forma mélység: kb. 3 mm

Kereszt nagy
H x Sz x M: kb. 38 x 26 x 5 mm (karika nélkül), 
Tartószélesség: kb. 5 mm
 300892  per  db  .................................  490,— 

Hal
H x Sz x M: kb. 60 x 30 x 5 mm (karika nélkül), 
Tartószélesség: kb. 7 mm
 300898  per  db  .................................  490,— 

 FIMO - soft normál árnyalatok 

Színek + számok:  
napsárga-10, mandarin-20, indiapiros-30, 
almazöld-51, csillogó (sötét)kék-60, szilva-70
A színek számát kérjük megadni!
 301239 ..  57 g/ cs.  ...........................  650,— 

 FIMO - vízalapú 
fényes lakk 

 300300  35 ml/üveg .......................  1.320,— 
Szizoweb/díszítő rostpapír
(Cikkszám 401500.. különböző színekben)


