
Egyidejűleg dekoratív és hasznos ez a hőmérő - ideális
ajándék Apák napjára. Egyszerű festő- és ragasztó-
munka vagy tetszetős szerelőmunka, attól függően, 
hogy a hőmérőt felragasztjuk vagy felcsavarozzuk. 

BARKÁCSOLÁS FATERMÉKEKKEL 

Időjárásfa

1 Fessük le az alaplapot és a fa ko -

ronáját fűzöld színű akrilfestékkel. A

fakorona belsejét besatírozhatjuk pi -

nienzöld színnel, a törzsét fessük le

nugát színűre. Az optimális befedés

érdekében egy esetl. 2. réteget is fel-

hordhatunk. 2 Ala poz zuk le az almá-

kat, félgolyókat és golyókat pi ros szín -

nel. Az egész golyókat sa tí rozzuk be

sárgával. 3 Ha minden rész megszá-

radt, ak kor helyezzük fel a hőmérőt a

kí vánt helyre. Je löl jük be a csavarok

helyeit, majd szúr juk őket elő egy

előfúróval. 4 He lyez zük rá a hő mé rőt,

majd rögzítsük a rövidebb csavarral

fent, a hos szab bikkal lent. 5 Ra gasz -

szuk fel a piros színű fél golyókat el -

osztva a fa koronájára. Most tűzzük

rá a fát az alap lapra, a jobb tartás

érdekében ra gasszuk erő sen rá. 

6 Zöld színű filc ből vágjunk ki szárat

és levelet, ra gasszuk bele a golyó

felső furatába, majd a teljes almát

ragasszuk az alaplapra. 

TIPP
A legkisebbeknek: 
A részeket fessük le 
egyszínűre, satírozás nélkül. 
Az almákat szintén elég, ha 
csak felfestjük, az alaplapon lévő 
almát csak egyszerűen elhagyhatjuk. 

SZERSZÁMOK

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
Vásárlói levél 2012-05

Fából készült fa

Tömör fa furnérból, 
festhető, ragasztható, 
dekorálható stb.

Méret: kb. 22 cm
Vast.: kb. 9 mm

1881 per db ....................................470,—
10 db-tól ................................420,—
200 db-tól ..............................340,—

Fagolyó fél 

Nyers bükkfa, szépen 
esztergált.

Méret: Ø 20 mm

1573 per db ......................................20,—

Fagolyó furattal 

Nyers bükkfa, szépen 
esztergált, átmenő furat.

Méret: Ø kb. 20 mm
Furat: Ø kb. 4 mm

1552 per db ......................................20,—

Külső Hőmérő
Egyszerűen szerelhető 
az elkészített furatoknak 
Ø 2 mm köszönhetően.

Alapanyag:  műanyag fekete
Méret: 100 x 28 mm

4667 per db ....................................290,—

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. aranysárga-13, cs.piros-35, fűzöld-53, 
pinienzöld-59, nugát-80) lásd FK 2011 / 12  369. oldal

Maradék zöld színű filcdarabok, olló

ALAPANYAG

Faenyv Original - UHU 
(Cikkszám 19311, 19312, 19313, 19314) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  244. oldal

Szőrecset
(Cikkszám 2658) lásd főkatalógus 2011 / 12  153. oldal

Facsavar süllyesztett fejű SPAX
(Cikkszám 598010, 598030) lásd FK 2011 / 12  106. oldal

Előfúró / pontozó szabványos 
(Cikkszám 3415) lásd főkatalógus 2011 / 12  137. oldal

Csavarhúzó STUBAI Phillips 
csillagcsavarokhoz
(Cikkszám 3407) lásd főkatalógus 2011 / 12  120. oldal


