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BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2012

SZERSZÁMOK
Olló
lásd főkatalógus 2011 / 12  149 – 150. oldal

Hőragasztópisztoly 
(Cikkszám 1940) lásd főkatalógus 2011 / 12  249. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 2011 / 12  153 – 155. oldal

ALAPANYAG
Préselt parafalapok – 4 mm
(Cikkszám 7813) lásd jobbra

Akrilfesték Basic Acryl
(Cikkszám 2869.. cs.piros-35, középbarna-85, fekete-90) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  367. oldal

TIPP
Boroshűtőnek csak a csövet készítsük el
fedél nélkül és valamivel nagyobbra és 
alacsonybbra, mint az üveg magassága.

TERMÉKEK

AJÁNDÉKOZÁS ÉS CSOMAGOLÁS PARAFALAPOKKAL

Hagyjuk durranni
az üvegdugókat

A parafa egy teljesen természetes termék olyan különleges tulajdonságokkal, amely össze-
hasonlítva más formákkal egy teljesen más alapanyagot mutat. Megfelelő betéttel vázá-
nak, bor- vagy pezsgőhűtőnek vagy egy fedéllel ideális ajándékdoboznak - az „óriáspara-
fa“ préselt parafalapokból mindenképpen egy sláger.

Préselt 
parafalapok

1. osztályú minőség, 
jegyzettáblához stb.

Méret: kb. 500 x 500 mm

Vastagság: kb. 2 mm
7812 per db ....................................510,—

Vastagság: kb. 4 mm
7813 per db .................................1.080,—

Vastagság: kb. 6 mm
7814 per db ................................1.470,—

Préselt parafa - barkácsív 

A vékony parafa nagyon 
flexibilis és nagyon könnyen 
vágható ollóval, motívumok 
stancolására is alkalmas.

Méret: DIN A4
Vastagság: 1 mm

7809 10 db / cs. ..............................960,—

Parafadugó

Kiváló boros-
üvegdugó, rész-
ben nyomtatott, 
különböző átmérő, 
kötetlenül válogatott, pormentes.

Mennyiség: 1 kg (kb. 300 db)

7811 1 kg / cs. ..............................2.370,—

4 Hasz náljunk egy eredeti boros -

üvegdugót mintának és a feliratot

másoljuk át szabad kézzel akrilfes-

tékkel. Ahhoz, hogy a parafa telje-

sen eredetinek nézzen ki, a fedelet

még sötétpiros higított lazúrral is

befesthetjük. 

1 Egy üveg vagy ajándék csomago-

lásához használhatunk egy üveget

sablonként vagy egyedire is szab-

hatjuk a préselt parafalapot. Te ker -

jük bele az üveget a parafalapba és

jelöljük be a vágási helyet. Vágjuk

le a lapot kb. 2 – 3 cm-t hozzáadva.

2 Most a lapot alakítsuk ismét hen-

gerré, az érintkezési pontra tegyünk

hőragasztót és nyomjuk össze e rő -

sen. Az aljához kenjünk ragasztót a

cső élére és egy megfelelő nagysá-

gú parafadarabot nyomjunk rá.

Most vágjuk le a feleslegesen kiálló

részeket körben. 3 A fedél pon tos

elkészítéséhez hajlítsunk bele egy

kb. 3 cm széles és ennek megfelelő

hosszúságú parafacsíkot a cső

felső lekerekítésébe, a vágási élet

ragasszuk egy megfelelő parafada-

rabra, majd vágjuk le a külső pere-

met a külső henger mentén. Vegyük

ki a fedelet és ragasszuk össze a 3

cm-es csík még nyitott helyét. 


