
SZERSZÁMOK
Víz, szöszmentes pamutkendő
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TIPP
A dekorációs korongokból egy függődíszt 
is készíthetünk. 

1 Húzzuk le óvatosan az öntapadó
sablont a fóliáról. Helyezzük rá a
motívumot az akrillapocskára és
nyomkodjuk jól rá. Színezzük ki a
Window Style festékkel közvetlenül
a tubusból. 2 A sablont húzzuk le
azonnal a festékfelhordás után és
tisztítsuk meg tiszta vízzel.
Tupfoljuk szárazra egy szöszmen-
tes pamutkendővel, majd tegyük
vissza a fóliába megőrzésre. A fes -
ték száradását követően feltehetjük
ismét a sablont és festhetünk rá
további elemeket. A lapocska hátol-

dalára ráhelyezhetünk motívumokat
is. 3 Az akrilkorong peremét díszít-
hetjük pöttyökkel vagy apró csíkok-
kal. Hagyjuk a festéket jól megszá-
radni. 4 Rögzítsünk nylonszálat
akasztónak. Különösen csinosan
néz ki, ha a lógó díszeket ágakra
akasztjuk. 

TERMÉKEK
Window Style Design 
készlet karácsony - HOME DESIGN

Window Style a klasszikus Window 
Color nemesítése. A pasztóz sablonfesték a
gyors és stílusos megoldás ablaküvegekre,
csempékre, minden más üvegfelületre és
porcelántermékre, valamint síma műanyag
felületre. A festék vízbázisú, egymással ke -
verhető, fényhű, törlésálló és rétegvastag -
ság tól függően átlátszó vagy fedő. A szára-
dás után a festék törlésálló és könnyen
leoldható.

Tartalom:
● 6 Window Style sablonfesték tubusban 

29 ml (hófehér, sötétpiros, lombzöld, 
csillogó ezüst, csill. arany és fagyos v.kék)

● 2 Window Style Design sablon DIN A4 
● 1 leírás

22012 per készlet ........................5.430,—

Akrillapocska - korong

Üvegtiszta műanyag lapok 
furattal különböző formák-
ban. Ez a termék különö-
sen csinossá alakítható, 
mint pl.: festhető, díszít-
hető, ragsztható, stb.

Méret: Ø kb. 8,5 cm
Vastagság: kb. 2 mm

7144 12 db / cs. ............................1.390,—

Perlonszál / nylonszál 

Strapabíró szál, 
ideális ékszer-
készítéshez. 

Vast.: Ø kb. 0,25 mm
Szín: átlátszó

70312 100 m / tekercs.......................300,—

WINDOW STYLE

Jégkristályok
Készítsünk csillogó jégkristályokat és karácsonyi motívu-
mokat Window Style festékkel. A festék a felhordott vas-
tagságtól függően félig átlátszótól egészen fedőig lehet.
Ezzel a technikával ablaküveget, csempét, üveg- és por-
celántermékeket is díszíthetünk.

Kérjük vegye figyelembe, 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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