
Gondoljunk ki egy motívumot vagy 
nyomtassuk ki. Közvetlenül a szu-
blimációs /fantomfi lccel ráfestjük 
vagy pauszpapírral az övtáskára 
átrajzoljuk. Textiltollal vagy -festék-
kel ráfestjük, száradni hagyjuk és 
az utasítás alapján fi xáljuk.

 MINDENKINEK SAJÁT TÁSKA

Divatos!

AL APANYAG

Mostantól az övtáskát vállun-
kon is horhatjuk! Ezzel 
az új pozícióval a klasszikus 
táska, amit éveken keresz-
tül a hasunkon hordtunk, 
a modern hippi-divat vilá-
gába kerül.

AL APANYAG
 Szublimációs fi lc / fantomfi lc, 
Javana - KREUL 

Filcvastagság: Ø 8 mm
Filchossz: 133 mm
 50 01 28  per  db  ..............................  1.190,— 

 Másolópapír / pauszpapír
textíliához - KREUL 

Méret: DIN A3 (297 x 420 mm)
Szín: sárga
 40 03 01  3 lap/ cs.  ...........................  1.420,— 

 Övtáska 

Praktikus övtáska, 
cipzárral, erős csatos 
övvel, állítható 
80 – 97 cm-ig, minta nélkül.  
Méret: kb. 20 x 9 x 8 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 280 g / m²
Súly: kb. 90 g / db
Szín: natúrfehér
 50 09 00  per  db  ..............................  1.150,—  
  10   db -tól ..........................  1.080,— 

Textilfi lctoll világos anyaghoz, 
Textil Pens - EDDING
FONTOS: Csak appretúra- és öblítőmentes 
(mosott) anyagokra fessünk! 
Rögzítés : vasalással (gőzölés nélkül) 
Mosható: 60 °C-ig 
 de mindig a fonákján

VÉKONY - színes

Tartalom:
● 10 toll (sárga, narancssárga, piros, 
 rózsaszín, zöld, világoskék, sötétkék, lila, 
 barna és fekete)

Vonalszélesség: kb. 1 mm
 50 05 11  10 db/ cs.  ..........................  4.400,— 

STANDARD - színes

Tartalom:
● 5 toll (sárga, piros, kék, zöld és fekete)

Vonalszélesség: kb. 2 – 3 mm
 50 05 12  5 db/ cs.  ............................  3.330,— 

STANDARD - piros árnyalat

Tartalom:
● 5 toll (narancssárga, kárminpiros, 
 pink, piros és fekete)

Vonalszélesség: kb. 2 – 3 mm
 50 22 73  5 db/ cs.  ............................  3.330,— 

STANDARD - kék árnyalat

Tartalom:
● 5 toll (világoszöld, világoskék, 
 kék, keletikék és fekete)

Vonalszélesség: kb. 2 – 3 mm
 50 22 74  5 db/ cs.  ............................  3.330,— 

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.

BARKÁCSTIPP
a 2020-ös tavaszi magazinból 

 Az alapanya-
gokhoz

https://www.winklerschulbedarf.com/hu
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/cms/basteltipps
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/Items/Search?Keyword=BTFJ20Trend&ga=bt


Sablon 1:1

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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