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LINÓMETSZŐ & -NYOMTATÓ  
TERMÉKEK

Linóleumlap easycut

A linóleum teljes egészében megújuló anya- 
gokból készül: lenmagolaj (a len magjaiból),  
természetes gyanta (fenyőgyanta), fa- és  
parafaliszt, mészkőliszt, pigmentek (színe- 
zéshez), juta (hátlap). Természetes termék  
és biológiailag lebontható.
Minőség  
Különösen puha minőség (1a Walton Zacht), 
frissen vágott, ezáltal különösen puha és a  
gyerekek is könnyen meg tudják munkálni.  
Megjegyzés 
A linólap vágásához a felső oldalát karcoljuk 
meg egy szikével és törjük meg egy asztalélen. 
Így az alsó jutaszövetet nagyon könnyen  
levághatjuk.  
Vastagság: 3,2 mm

Méret: DIN A6 (105 x 148 mm)
30 00 08 per db ...................................... 350,— 
 50 db-tól .................................. 330,—
Méret: DIN A5 (148 x 210 mm)
30 00 09 per db ...................................... 550,— 
 50 db-tól .................................. 530,—
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
30 00 10 per db ................................... 1.040,— 
 50 db-tól ............................... 1.000,—
Méret: DIN A3 (297 x 420 mm)
30 00 11 per db ................................... 2.010,— 
 50 db-tól ............................... 1.950,—

Softcut linó puhavágású

 

 
 
A szokványos linólapok alternatívája.  
A gumiszerű anyag extrém puha, így egysze- 
rűen és könnyen vágható. A sérülésveszélyt 
csökkenti. Kezdőknek és gyerekeknek is si- 
kerül pontos vonalakat vágni, nem morzsoló- 
dik és nem foszlik. Egyik fele sima, a másik  
kissé durvább, mindkét oldala használható 
(nincs juta az alján). A lapokat ollóval  
könnyen méretre szabhatjuk.
TIPP: Rajzoljunk ceruzával közvetlenül a lapra,  
 metszés után pedig mossuk le vízzel.
Vastagság: kb. 3 mm

Méret: kb. 150 x 210 mm (kb. DIN A5)
30 18 95 10 db/cs. ............................... 5.690,—
Méret: kb. 210 x 300 mm (kb. DIN A4)
30 18 96 10 db/cs. ............................. 10.760,—

Pecsétnyomótömb szuperpuha gumi

Ebbe a szuperpuha gumi pecsétnyomóba  
könnyen és gyorsan egyéni motívumokat  
faraghatunk / vághatunk. Így remek pecsé- 
teket vagy nyomólapokat készíthetünk.  
A megmunkáláshoz linóvágószerszámot  
ajánlunk (pl. cikkszám: 300029). A kész  
pecséttel és különböző színekkel papírt,  
vásznat, ruhadarabokat, stb. díszíthetünk.
Méret: kb. 110 x 110 mm, vastagság: kb. 10 mm
30 16 54 per db ................................... 1.070,—
Méret: kb. 210 x 150 mm, vastagság: kb. 5 mm
30 16 55 per db ................................... 1.440,—

KRE ATÍV HOBBI
ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA
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Linómetsző  
kezdő készlet 2

Kibővített kezdő készlet, amely minden fontos 
részt tartalmaz a linómetszéshez. A praktikus 
munkalapon a linóleumlapokat biztonságosan  
és csúszásmentesen meg tudjuk munkálni. 
Tartalom:  
● 1 nyél a linómetsző szerszámokhoz  
 kúp alakú szárral 
● 5 szerszám kúp alakú szárral 
● 1 kilökő az egyszerűbb szerszámcseréhez 
● 1 linó festőhenger 120 mm 
● 250 ml fekete linófesték 
● 1 munkalap a linómetszéshez  
 DIN A5 (170 x 230 mm-ig) 
● 4 db linóleumlap DIN A5 (148x210 mm)
30 14 83 per cs. ................................. 12.740,—

Kézvédő

Ideális kezdőknek. A praktikus kézvédő megóv 
veszélyes vágási sérüléssektől. Ráhelyezhető 
egyik sarokra vagy felülről a lapra. Jobb és 
balkezeseknek.
Alapanyag: műanyag
30 18 98 per db ...................................... 950,—

Munkalap linómetszéshez
 

Linómetszésnél a szerszámmal mindig a testtől 
ellenkező irányba dolgozzunk. A kezeinket se 
hagyjuk a veszélyes területen, mert ha a kés 
elcsúszna, akkor sérülhetünk. A lapot az asz- 
talra fektetjük és az ütközőlécet az asztal élére 
rögzítjük. A linóleumlapokat a felső ütközőlécek 
biztosan tartják. Stabil bükkfából. 
Méret: DIN A5, max. 170 x 230 mm
30 00 21 per db ................................... 2.500,—
Méret: DIN A4, bis 230 x 320 mm
30 00 22 per db ................................... 3.560,—

Linó festékező hengerek -  
ABIG

Kiváló minőség - gumiburkolattal és praktikus 
beépített támasztóval.

Festőhenger - kerekacélváz
Szélesség: 120 mm, henger: Ø 30 mm
30 00 18 per db ................................... 3.310,—

Festőhenger - speciális
Kellemes fafogantyúval és robusztus laposacél 
kerettel. Sok festéket felvesz a nagy henger- 
átmérőnek köszönhetően.
Szélesség: 120 mm, henger: Ø 50 mm
30 00 19 per db ................................... 9.680,—

Festékező henger
 
 
 
 
 
 

Gumifelülettel, támasztóval és cseppfelfogóval, 
robusztus műanyagból. Alkalmas különböző 
festési technikákhoz, könnyen tisztítható. 
Szélesség: kb. 100 mm 
Henger: Ø 30 mm
50 06 27 per db ................................... 1.400,—

Linómetszőszerszámok 
kúp alakú - ABIG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Linómetszőszerszám 0,6 mm vastag edzett  
speciális acélból kézzel csizsolt és polírozott. 
Kecskeláb: keskeny  V – formában vékony 
vágásokhoz 
Díszítővas: keskeny U – formában széles vágá-
sokhoz 
Íves vas: U – formában 3 mm, széles vágásokhoz 
és felületek kiemeléséhez. 
Íves vas: U – formában 4 mm, nagyobb felületek 
kiemeléséhez. 
Elővágókés: elővágás éles vágásokhoz
30 00 23 kecskeláb, per db ................... 360,— 
30 00 24 díszítő vas, per db .................. 360,— 
30 00 25 íves vas 3 mm, per db ............ 360,— 
30 00 26 íves vas 4 mm, per db ............ 360,— 
30 00 27 elővágó, per db ....................... 360,—

Tartó linómetsző szerszámhoz -  
kúp alakú
 
 
 
 

 
Kitolóval az egyszerű szerszámcseréhez.
30 00 28 2 rész/készlet .......................... 360,— 
 10 készlettől ............................ 320,—

Linómetsző szerszám készlet - ABIG

Ez a szerszám ideális finom részletek,  
mélyítések és körvonalak kidolgozásához.  
Fanyél 5 kúp alakú szerszámmal, kitolóval  
az egyszerű szerszámcseréhez, szerszámok  
0,6 mm edzett, minőségi acélból, kézzel  
élezett és polírozott. 
TIPP: A praktikus tároláshoz műanyag doboz  
 (cikkszám 200740) rendelhető.
30 00 29 7 rész/készlettől ................... 1.980,—

Linó Cutter & Baren készlet

Praktikus 3 az 1-ben készlet: linómetsző, kézi 
dörzsölő (baren) és tartó. A készletben öt kés, 
egy tartó és egy kézidörzsölő van. A szerszá- 
mokat a nyomtatóban tárolhatjuk, így nem vész 
el semmi. A praktikus dörzsölő (baren) egy 
alapszerszám, amelyet a papírra nyomunk rá  
az előzőleg befestett nyomtatólapról.
Méret: 56 mm
30 18 97 per db ................................... 2.230,—
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KREATÍV HOBBI 269LINÓMETSZŐ & -NYOMTATÓ TERMÉKEK

Elkészítési példa 
Több információt a linónyomtatás témához a weboldalunkon 
talál: Barkácstipp Linó / Linónyomtatás

Díszítővas

Kecskeláb Íves vas, 3 mm

Íves vas, 4 mm

Kreatives_Gestalten_HU.indd   269 15.07.2020   16:08:20



01 10 30 50 60 90

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an
KREATÍV HOBBI LINÓTERMÉKEK - SZITANYOMÓTERMÉKEK270

Aqua linófesték - MARABU

Az optimális festék minden  
magasnyomású technikához  
linóleumnál, fánál, parafánál,  
hungarocellnél, filcnél, guminál,  
természetes anyagoknál, stb.
● különösen jó takaróképesség  
● egymás között keverhető  
● vízalapú (minden munka- 
 eszközt könnyen kimoshatunk)  
● festék használatkész, de  
 szükség szerint vízzel  
 keverhető  
● kb. 15 perc alatt megszárad,  
 de nem vízálló - a használat  
 különösen alkalmas kül. pa- 
 pírfajták, különösen a japán- 
 papír, karton, szövet, filc  
 stb. festésére 
 
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
fehér-01, középsárga-10, kárminpiros-30,  
kékeszöld-50, poroszkék-60, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
30 10 72 .. 250 ml/üveg ...................... 3.460,—
Szín: fekete
30 12 83 500 ml/üveg ...................... 6.430,—

Lino előnyös üveg - CREALL

 
Egy sokoldalú, vízzel  
keverhető festék a külön- 
böző nyomótechnikákhoz  
sokféle alapanyagon  
(linóleum, fa, karton,  
gumi stb.). Jól takaró, 
használatkész, fényes,  
sokáig marad selymes  
és feldolgozható. 
Szín: fekete
30 12 84 500 ml/üveg ...........................5.110,—

Kézi nyomóprés / 
linóprés 265 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eredeti RGM - Made in Italy, kompakt asztali 
modell, robusztus és precíz teljes fémkonstruk-
ció. Alkalmas linómetszéshez, fafaragáshoz, 
metszetekhez, stb. Présbeállítás pecekcsava- 
rok által a sima felső hengeren. Kézi meghaj- 
tás forgatókarral a barázdált alsó hengerre. 
Nyomóasztal stabil, cinkezett acéllap 3 mm 
vastag. 
TIPP: A prés lombfűrészcsipesszel  
 (pl.: cikkszám 200093) rögzíthető  
 az asztalhoz. 
Technikai adatok: 
● max. munkaszélesség: 265 mm - DIN A4 
● nyomóasztal: 265 x 420 mm 
● felső- és alsóhenger: Ø 35 mm 
● átmenő magasság: kb. 16 mm 
● súly: kb. 9,5 kg
30 14 64 fix ár per db ........................ 77.760,—

Kézi nyomóprés / 
linóprés 300 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az eredeti ABIG prés ideális linóleum- és fa-
metszetek, rézkarcok készítésére, valamint  
mélynyomtatáshoz. Kitűnő ár-érték arány, 
robusztus, alumíniumöntvény állvány, a prés- 
nyomás csillagkarokkal szabályozható, filctarto-
zékkal (290 x 900 x 5 mm). Az alsó henger kézzel 
meghajtható, a nyomtatóasztal acélbo- 
rítású multiplex rétegelt falemezből készült.
Technikai adatok:  
● max. munkaszélesség: 300 mm 
● nyomóasztal: 300 x 700 mm  
● felső- és alsóhenger Ø 80 mm  
● nyomómagasság: 18 mm  
● nyomóerő: 1.000 kg 
● súly: kb. 25 kg
30 00 54 fix ár per db ...................... 270.000,—

SZITANYOMÓ TEMRÉKEK

Szitanyomókeret
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Feszített vászonnal, kimondottan isko-
láknak fejlesztve. Különlegessége: a szövet 
kicserélhetőségének köszönhetően problé-
mamentesen új vászon feszíthető rá. (Leírást 
minden kerethez mellékeltünk!) Támasztóberen-
dezéssel és biztos alátéttel úgy, hogy többszínű 
nyomtatás is lehetséges. 
TIPP: Ujjfesték és textilfesték ideális a szitanyo- 
 máshoz! Húzófát / raklit (cikkszám 300006)  
 és pótszitát (cikkszám 300007) kérjük  
 hozzárendelni!
Nyomtatási formátum: DIN A4 
Belső keretméret: kb. 350 x 245 mm 
Alapanyag: fenyő 
Sűrűség: 27,8 szál / cm 
Szálirány: 30 szál / cm
30 00 05 per db ................................... 8.280,—

Szitanyomókeret  -  
MARABU

Ez a fa szitanyomó- 
keret ideális textil- 
nyomtatásra vízbá- 
zisú festékekkel.
Méret: 25 x 18,8 x 0,5 cm 
Belső méret: DIN A5 (148 x 210 mm)
50 22 78 per db ................................... 2.120,—
Méret: 33,7 x 24,9 x 0,5 cm 
Belső méret: DIN A4 (210  x 297 mm)
50 24 09 per db ................................... 4.550,—

Szitanyomó rakli - műanyag

Szitanyomó kereteinkhez  
használható, kúpos mű- 
anyag rakli, nitro hatásá- 
ra nem oldódik
Méret: kb. 100 x 65 mm
30 18 89 per db ...................................... 340,—

Húzófa / rakli szitanyomóhoz - fa
 
 
 

 
Kiváló minőségű szitanyomó rakli, illik szita- 
nyomónkhoz (cikkszám 300005), tiszta gumi 
húzóperemmel. 
Hossz: kb. 220 mm 
30 00 06 per db ................................... 2.050,—

Szitanyomó - háló

 
Tartalék szövet a szitanyomó kerethez  
(cikkszám 300005), kb. 12 vászonkifeszí- 
tésre elegendő. 
Méret: kb. 1,5 x 1 m 
Sűrűség: láncirány 27,8 szál / cm,  
 vetülék 30 szál / cm 
Alapanyag: poliészter minőség
30 00 07 per cs. ................................... 3.960,—

A szitanyomásnál, egy rakli segítségé-
vel a finom szitán rányomjuk a nyom-
tatófestéket a textíliára. Azokat a fe-
lületeket, ahol a nyomtatott ábrának 
megfelelően nem szabad rányomtatni, 
egy sajátkészítésű papírsablonnal le-
fedjük, hogy a festék ne hatoljon át a 
szitán. A motívumot vágjuk ki előtte, ezt 
majd reprodukálhatjuk tetszés szerint.
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Csiszolóceruza - gyémánt 
Gyémántozott csiszolótest, golyóforma, ideális 
üvegkarcoláshoz és tojáskarcoláshoz, kiválóan 
alkalmas fém és keményfémhez. Csiszolóce-
ruzához (cikkszám 300415) vagy a Gravo stick 
gravírozókészlethez (cikkszám 300420) vagy 
az akkus USB gravírozó készlethez (cikkszám 
301959).
Nyél: Ø 2,35 mm

 
finom, golyó: Ø 1 mm
30 04 16 per db ...................................... 940,—
közepes, golyó Ø 1,4 mm
30 04 17 per db ...................................... 940,—
durva, golyó: Ø 2,3 mm
30 04 18 per db ...................................... 940,—

Grafit másolópapír / pauszpapír - KREUL
 
 
 
 
 

 
Motívumok porcelánra, üvegre, kerámiára és 
fémre való másoláshoz, különösen a porcelán-
festéshez alkalmazható. 
Rajzolás: A grafitpapírt rátesszük a motívumot 
pedig fölé, ceruzával vagy hegyes tárggyal a 
motívumot átrajzoljuk. 
Kifestés: A mintát most már átvittük a tárgyra. 
Csak kifesteni és kész! 
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
40 02 99 10 lap/cs. .............................. 1.330,—
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KREATÍV HOBBI 271GRAVÍROZÁS / KARCOLÁS 

GRAVÍROZÁS / KARCOLÁS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAVO Stick / gravírozókészlet - PEBARO

 

 
A praktikus Gravo Stick könnyen és tisztán gra- 
víroz üvegre, tojásra, fémre és kemény mű- 
anyagra. Egyszerűen, erőkifejtés nélkül lehet 
vele gravírozni, a ceruzához hasonló forma 
praktikusan fogható, ideális egy pontos vonal- 
vezetéshez, szép gravírozáshoz és fáradtság- 
mentes munkához. 22 W / 12 V, speciális kollek- 
tor-motor a hosszú élettartamhoz. Nagyon pon-
tos és egyenletesen működik a siklócsapágynak 
köszönhetően. Ø 2,35 mm-es szárú szerszá-
mokhoz, egyszerű és gyors szerszámcsere, 
rögzítés speciális rögzítőtokmánnyal. Leírással, 
adapterrel és 1 korund csiszolóheggyel. Ko-
rund: üveghez, kerámiához, tojáshoz, fémhez. 
Gyémánt: minden más anyaghoz
TIPP: További csiszolóhegyeket  
 (cikkszám: 300416 – 300419)  
 kérjük hozzárendelni!
30 04 20 per készlet .......................... 12.420,—

Gravírozó készlet akku USB - PEBARO

A Li-ion akkunak köszönhetően bárhol hasz- 
nálható, zavaró vezeték nélkül. A kézi gravíro- 
zó toll jól fekszik a kézben és így ideális egy  
pontos vonalvezetéshez, szép gravírozások- 
hoz és fáradtságmentes munkához. Egyszerű 
hegycsere a reteszelő gombnak köszönhetően.
Tartalom: 
● alapgép Li-ion akkuval (600 mAh) 
● USB töltőkábel (USB tápegység nélkül) 
● 4 hegy (2 x korund üveghez, kerámiához,  
 tojáshoz, fémhez és 2 x gyémánt minden  
 alapanyaghoz)
TIPP: További hegyet (cikkszám 300416 – 300418) 
 és tápegységet (cikkszám 201062) kérjük  
 hozzárendelni.
30 19 59 per db ................................. 10.760,—

Csiszolóceruzatartó

 

Praktikus tartó gravírozó szerszámokhoz, 
szerszámcsere gombnyomásra.
TIPP: Csiszolóceruzát (cikkszám 300416,  
 300417, 300418) kérjük hozzárendelni! 

30 04 15 per db ................................... 1.060,—

Alkalmazási példa

TOJÁSGRAVÍROZÁS

Húsvéti - tojásfesték
(Cikkszám 501256.. kül. színekben) lásd 499. oldal

Gravírozókészlet Gravo Stick - PEBARO
(Cikkszám 300420) lásd balra

Csiszolóceruza - gyémánt közepes
(Cikkszám 300417) lásd fent

ALAPANYAG

Barkácstipp-leírás 
webáruházunkban: 
Barkácstipp / Húsvét: 
Tojásgravírozás -  
Csinos tojás

Winkler Iskolaszer Kft.
9241 Jánossomorja
Alsó-Lovarda u. 21.

Tel: 06 - 96 565 020

Fax: 06 - 96 565 022

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu
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KREATÍV HOBBI PIROGRÁFIA272

Égető páka - PEBARO, 9 heggyel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sokoldalúan és éveken át bevált, kedvező árú, 
kezdő pirográfusoknak.
Tartalom: 
● alapgép 
● 9 különböző hegy 
● tartóállvány

Technikai adatok: 
● teljesítmény: 30 W / 230 V 
● hőmérséklet: 450 °C
30 00 51 per készlet ............................ 5.390,—

Égetőpáka fadobozban - PEBARO,  
9 heggyel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A bestsellerünk, égető páka - PEBARO cikk- 
szám 300051, egy kiváló minőségű és prak- 
tikus fadobozban.
30 00 50 per készlet ............................ 8.460,—

Égető páka – PEBARO,  
20 heggyel

Sokoldalúan és éveken át bevált, kedvező árú 
bevezető eszköz 18 égetőheggyel és 2 további 
funkcióval: hungarocellvágás és forrasztás.
Tartalom: 
● alapgép 
● 9 különböző hegy 
● 9 különböző pecsét 
● hungarocellkés feltétnek 
● forrasztóhegy feltétnek 
● állvány

Technikai adatok: 
● feszültség: 30 W / 230 V 
● hőmérséklet: 450 °C
30 14 95 per készlet ............................ 8.240,—

Égetőhegykészlet égetőpákához -  
PEBARO
 
 
 
 
 
 
 
 
A legfontosabb hegyek a PEBARO 
égetőpákához kiegészítőnek ill. tartaléknak.
 
30 12 85 6 db/cs. ................................. 2.150,—

Égetőhegy motívumkészlet - égetőpáka
 
 
 

 
 
Csodás motívumok, amik az alkotást még 
egyszerűbbé teszik. Az egyes motívumok 
egyesítésével új kreációk készülhetnek, mint 
pl.: lóhere, amely 4 szívből áll. Így könnyen 
készíthetőek csodás képek és minták! A hegy-
készletek a PEBARO égetőpákához. 
Motívum: egyenként 2 db hold, virág,  
 rombusz, kör, szív, csillag 
Motívumméret: Ø kb. 10 – 14 mm
30 12 86 12 db/cs. ............................... 3.760,—

Pirográf készülék - Brenn Peter 3 -  
HOBBYRING
 
 
 

 
 
 

Egyszerű bevezető eszköz az égetőfestészetbe. 
A széleskörű kellékek segítségével, mint az 
égetőhegy és -pecsét, egyszerűen égethetünk 
be különböző motívumokat és nagyon szép 
pirográfiával díszített tárgyak készülnek. 
Tartalom:  
● alapgép  
● 1 szabványos égetőhegy  
● tartóállvány  
● leírás

Technikai adatok:  
● teljesítmény + 26 W / 230 V  
● hőmérséklet: 450 °C
30 00 33 per db ................................. 10.760,—

Pirográf hegykészlet szabványos - 
Brenn Peter 3 - HOBBYRING
 
 
 

Különböző égetőhegyek sok alkalmazási 
lehetőséggel különösen szép égetési ered- 
ményhez. A Brenn Peter 3-hoz.

Alapanyag: nikkelezett sárgaréz
30 00 34 5 db/cs. ................................. 5.510,—Elkészítési példa

A pirográfia egy nagyon régi technika, ami a népművészetből származik. Ennél a techni-
kánál mintákat égetünk a fába égető pákával. Így a különböző tárgyakat hagyományo- 
san, de modern külsővel díszítjük. A természetes termékkel való munka mindig valami 
különöset rejteget magában és hosszú időre megőrzi a kívánságunkat.

Tekintse meg 
fatermékeinket

a 141. oldaltól!

PIROGRÁFIA
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KREATÍV HOBBI 273PIROGRÁFIA

Pirográf készülék - Brenn Peter - Mini - 
HOBBYRING
 
 
 
 
 
 
 

  
Egyszerű égetőállomás, 2 hőmérsékletfokozat 
eltérő égetőszállal. 
Tartalom: 
● égetőállomás égetőheggyel  
● 4 égetőszál válogatva  
● támasztó 
● tisztítókefe  
● leírás 

Technikai adatok:  
● teljesítmény: 20 Watt  
● feszültség: 230 V / 0,8 V 
● hőmérséklet: 450 – 650 °C
30 00 47  fix ár per db ........................ 17.600,—

Pirográf égetőhurok - Brenn Peter-Mini - 
HOBBYRING

Különböző égető- 
hurok kiegészítés- 
nek ill. tartaléknak  
az Brenn Peter- 
Minihez. 
Kivitel: 2 x kerek, 1 hegyes, 1 lapos és 1 vékony
30 00 48  5 db/cs. ................................. 6.190,—

Burny-Star Luxus - PEBARO
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kedvező árú és erős (30 Watt) univerzális 
égetőállomás elektronikai szabályzóval, kiváló 
minőségű kivitel. 
Tartalom:  
● égetőállomás pákával  
● 3 égetőhurok  
● tisztító kefe 
● állvány 
● útmutató

Technikai adatok: 
● teljesítmény: 30 W 
● feszültség: 230 V / 1,6 V 
● fokozatmentes hőm. 450 – 750 °C 
● működési ellenőrzés LED-del és  
 világító kapcsolóval
30 00 52  fix ár per db ........................ 34.020,—

Égetőhurok  
Burny Star Luxus -  
PEBARO

Égetőhurok Burny Star  
Luxushoz kiegészítő- 
nek ill. tartaléknak. 
Kivitelezés: U-forma
30 12 87  per db ................................... 1.150,—
Kivitelezés: hegyes 
30 12 89  per db ................................... 1.150,—

Pirográf készülék Brenn Peter - Junior 
Electronic - HOBBYRING
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eredeti Hobbyring - Made in Germany. Univer-
zálisan alkalmazható égetőállomás elektronikus 
szabályzóval. A kívánt hőmérsékletet egyszerűen 
be lehet állítani és egy állandó munkát biz-
tosít változatlan hőmérsékletnél. Az állomás 
ezért különösen alkalmas iskolába, óvodába, 
műhelyekbe valamint haladó és profi pirográfu-
soknak.
Tartalom:  
● égetőállomás égetőheggyel  
● 4 égetőhurok válogatva  
● támasztó 
● tisztítókefe  
● mintafüzet 
● leírás

Technikai adatok:  
● teljesítmény: 30 W  
● feszültség: 230 V / 0,5 – 1,4 V  
● hőmérséklet: 350 – 750 °C
30 00 42  fix ár per db ........................ 35.980,—

Tartalék égetőhegy Brenn - Peter Junior
Tartalék égetőhegy fekete érintkeződugasszal 
(kerek dugaszos) Brenn - Peter Junior (készü-
lékek 2013. máricustól) és Royal (kis égetőhegy) 
készülékekhez.  
Kerek égetőhurkot tartalmaz.
30 18 82  per db ................................. 16.200,—

Tartalék égetőhegy „régi“ dugasszal (kék lapos 
dugaszos) 2013. március előtti Brenn - Peter  
Junior készülékekhez.  
Kerek égetőhurkot tartalmaz.
30 18 83  per db ................................. 16.200,—

Pirográf égetőhurok - Brenn Peter -  
Junior - HOBBYRING
 
 
 
 
 
 

 
Égetőszál a Brenn Peter Masterhez és 
égetőhurok a Brenn Peter Royalhoz. 

Tartalom: kerek, hegyes, lapos és finom
30 00 44  4 db/cs. ................................. 5.940,—

Pirográf készülék Brenn Peter Master - 
HOBBYRING
 
 
 
 
 
 

Elektronikusan szabályozott, nagy teljesítményű 
égetőállomás minden faégető munkához. Az 
erős teljesítménynek köszönhetően mély égeté-
sek, valamint keményfaégetések is lehetsége-
sek. Abszolút professzionális készülék fáradha-
tatlan használatra iskolákban és műhelyekben, 
kereskedelmi használatra is alkalmas.
Tartalom:  
● égetőállomás nagy égetőstifttel  
● 5 égetőszál válogatva  
● tisztítókefe  
● pót biztosíték 
● leírás

Technikai adatok: 
● teljesítmény: 80 Watt  
● feszültség: 230 V / 0,2 – 2,0 V  
● hőmérséklet: 250 – 1.000 °C
30 00 41  fix ár per db ........................ 93.240,—

Tartalék égetőhegy Brenn - Peter Master
Tartalék égetőhegy Brenn - Peter Master (nagy 
égető hegy) készülékhez, 80 W-os kerek 
égetőhurokkal. 

30 18 84  per db ................................. 23.040,—

Pirográf égetőhurok Brenn Peter Master / 
Royal - HOBBYRING
 
 
 

  
 
Égetőszál a Brenn Peter Masterhez és 
égetőhurok a Brenn Peter Royalhoz. 
Tartalom: 2 x kerek, 1 hegyes, 
 1 lapos és 1 vékony
30 00 40  5 db/cs. ................................. 7.020,—

TERMÉK -  T IPP

Transzferpapír  
sablonnal - Statements

Tartalom: 
● 5 ív transzferpapír  A4 
● 4 sablon A4

Motívumméret: kb. A6
40 20 93  per cs. .................................................................................................................. 1.030,—

Alkalmazási példa
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TIPP: A peddignádat feldolgozás előtt 
áztassuk vízbe. A peddignádat minden 
vízbenoldódó festékkel és páccal színez-
hetjük. Helyezzük a peddignádat 15 – 20 
percre a forró vagy lassú tűzön forró 
festékes vízbe.

Elkészítési példa  

KREATÍV HOBBI PIROGRÁFIA - PEDDIGNÁD TERMÉKEK274
Pirográf készülék Brenn Peter Royal - 
HOBBYRING

Eredeti Hobbyring termék - Made in Germany. 
Ez a profi égetőállomás két készülék ötvözete. 
A 30 W-os kis Brenn Peter Junior Electronicból 
és a 80 W-os Brenn Peter Masterből áll. A két 
készülék közül azt használjuk, amelyre éppen 
szükség van. Elektronikusan szabályozott,  
nagy teljesítményű égetőállomás minden fa- 
égető munkához. Az erős teljesítménynek kö- 
szönhetően mély égetések, valamint kemény-
faégetések is lehetségesek. Abszolút profesz- 
szionális készülék fáradhatatlan használatra 
iskolákban és műhelyekben, kereskedelmi  
használatra is alkalmas.
Tartalom:  
● égetőállomás 
● 1 égetőstift, kicsi (750 °C-ig) 
● 1 égetőstift, nagy (1.000 °C-ig) 
● 9 égetőszál válogatva  
● 1 tisztítókefe  
● 1 támasztó 
● pót biztosíték 
● leírás

Technikai adatok: 
● teljesítmény: 30 Watt ill. 80 Watt  
● feszültség: 230 V / 0,5 – 1,4 V ill. 0,2 – 2,0 V  
● hőmérséklet: 350 - 750 °C ill. 250 – 1.000 °C

Hozzáillő tartalék égetőhurok: 
● égetőstift kicsi: cikkszám 300044 
● égetőstift nagy: cikkszám 300040
30 18 37 fix ár per db .......................111.460,—

PEDDIGNÁD,  
PEDDIGSZALAG TERMÉKEK

Peddignád
 

A peddignádat a rattan pálma belső részéből  
nyerik. Ezek a kúszó növények akár 150 m  
hosszúra is megnőhetnek és különösen rugal- 
masak. A peddignád tekercset összekötő sza- 
lag színe egyben ennek minőségét is jelöli:  
a kék szalag a legjobb minőség. Mi csakis  
kiváló kék szalag minőséget kínálunk: fehérí- 
tetlen, világos natúr, szépen vágott, rost- és 
törésmentes. A rudakat a 2,6 mm-es peddig-
nádból (cikkszám: 101080) a kívánt hosszban 
csípjük le. 
Mennyiség: kb. 500 g 
Szín: világos natúr

Vastagság: kb. 1,6 mm, hossz: kb. 440 m
10 10 78 kb. 500 g/cs. ......................... 5.020,—
Vastagság: kb. 2 mm, hossz: kb. 280 m
10 10 79 kb. 500 g/cs. ......................... 5.020,—
Vastagság: kb. 2,6 mm, hossz: kb. 160 m
10 10 80 kb. 500 g/cs. ......................... 5.020,—

Peddigszalag 

 
 

Egyik oldala hajlított/domború, a másik lapos, 
kék szalag minőséget kínálunk: fehérítetlen, vi-
lágos natúr, szépen vágott, rost- és törésmentes. 
Szélesség: kb. 5 mm 
Hossz: kb. 180 m 
Mennyiség: kb. 500 g 
Szín: világos natúr
10 10 87 kb. 500 g/cs. ......................... 5.020,—

Peddignád - színes

Ideális kontraszt fonott műalkotásokhoz.  
A pálcákat a 2,6 mm (cikkszám: 101080)  
peddignádból vágjuk le.
Vastagság: Ø kb. 1,75 mm  
Hossz: kb. 110 m 
Mennyiség: 200 g

Színek + számok: 
sárga-10, narancssárga-20, piros-30,  
almazöld-53, iriszkék-67 
A színek számát kérjük megadni!
10 21 13 .. 200 g/cs. ........................... 3.580,—

Elkészítési példa  
Fakerék (cikkszám 102277) és  
Fagyöngyök Colorum (cikkszám 
700924)

Barkácstipp-leírás webáruházunkban:  
Barkácstipp / Húsvét / Húsvéti kosarak peddignádbólIn
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Elkészítési példa
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Elkészítési példa

Kosárfonó alapok
 
Lyukasztott lapok robusztus MDF lemezből, 
nem vetemedik, ideális kosarakhoz, tálcákhoz, 
lámpaburákhoz, stb.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastagság: kb. 4 mm 
Furatok: Ø kb. 3 mm,  
 páratlan furatok
Téglalap
Méret: kb. 24 x 34 cm
10 10 84 per db ................................... 1.530,—
Méret: kb. 33 x 45 cm
10 10 85 per db ................................... 1.710,—

Kerek
Méret: Ø kb. 10 cm
10 10 81 per db ...................................... 500,—
Méret: Ø kb. 20 cm
10 10 82 per db ...................................... 790,—

Ovális
Méret: kb. 30 x 20 cm
10 10 83 per db. .................................. 1.060,—

Szív
Méret: kb. 16 x 16 cm
10 10 86 per db ...................................... 900,—

GYERTYÁK

Gömbgyertya
 
 

Made in Germany.
Méret: Ø kb. 80 mm 
Égési időtartam: kb. 20 óra 
Szín: elefántcsont
30 02 56 per db ...................................... 760,— 
30 17 53 12 db/cs. ............................... 8.170,—

Tömbgyertya
 
 
 
 
 

Made in Germany.

Méret: kb. 60 x 40 mm 
Égési időtartam: kb. 8 óra

Színek+ számok:  
fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08,  
rubinpiros-30, ibolyakék-70 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 85 .. per db .................................. 240,— 
30 17 54 .. 24 db/cs. ........................... 5.290,—

Tömbgyertya önkioltó - 75 x 47 mm

Made in Germany. Az önkioltó gyertyák kanóca 
2 cm-rel a gyertya alja fölött véget ér. Így 
idejében eldől és kialszik. A viasz megmarad. 
Fokozott biztonság, különösen óvodákban és 
iskolákban. 
Méret: kb. 75 x 47 mm 
Égési időtartam: kb. 14 óra
Színek + számok: 
elefántcsont (pezsgő)-08, rubinrot-30 
Színek számát kérjük megadni!
30 17 38 .. 4 db/cs. ............................. 1.370,—

Tömbgyertya

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Made in Germany.

Méret: kb. 80 x 50 mm 
Égési időtartam: kb. 17 óra

Színek + számok:  
fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08,  
terrakotta-24, rubinvörös-30, bordó-37,  
órózsaszín (litchi)-42, pisztáciazöld-52,  
petróleum-58, ibolyakék-70,  
tópszín (iszapszürke)-81 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 80 .. per db .................................. 380,— 
30 17 56 .. 24 db/cs. ........................... 8.170,—

Tömbgyertya

Made in Germany.  
Minden gyertya  
egyenként fóliába  
csomagolva - ezál- 
tal optimális védel- 
met nyújt a felület 
sérülése ellen. 

Méret: kb. 80 x 50 mm 
Égési időtartam: kb. 17 óra

Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
Színek számát kérjük megadni!
30 11 89 .. per db .................................. 570,— 
30 17 55 .. 10 db/cs. ........................... 5.150,—

Tömbgyertya
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Made in Germany.

Méret: kb. 100 x 50 mm 
Égési időtartam: kb. 20 óra

Színek + számok:  
fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08, 
rubinpiros-30, bordó-37, órózsaszín (litchi)-42, 
ibolyakék-70 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 79 .. per db .................................. 450,— 
30 17 57 .. 24 db/cs. ........................... 9.720,—

KREATÍV HOBBI 275PEDDIGNÁD TERMÉKEK- GYERTYÁK

1 db = 342,—
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Barkácstipp-leírás webáruházunkban: Barkácstipp /  
Barkácsolás fatermékekkel /  
Peddignád modernen
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Vásároljon  
kényelmesen online!

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu
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Tömbgyertya
 
 
 
 
 
 

 

 
Made in Germany.

Méret: kb. 100 x 60 mm 
Égési időtartam: kb. 30 óra

Színek + számok:  
fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08,  
rubinpiros-30, pisztáciazöld-52 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 83 .. per db .................................. 590,— 
30 17 58 .. 16 db/cs. ........................... 8.570,—

Tömbgyertya
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Made in Germany.

Méret: kb. 120 x 60 mm 
Égési időtartam: kb. 38 óra

Színek + számok: 
fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08, 
bordó-37, tópszín(iszap)-81 
Színek számát kérjük megadni!
30 11 86 .. per db .................................. 670,— 
30 17 59 .. 16 db/cs. ........................... 9.610,—

Tömbgyertya
 
 
 
 
 
 

Made in Germany.

Méret: kb. 100 x 70 mm 
Égési időtartam: kb. 33 óra

Színek + számok:  
fehér (Snow)-01, elefántcsont (Ivory)-08 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 81 .. per db .................................. 810,— 
30 17 60 .. 12 db/cs. ........................... 8.750,—

Tömbgyertya
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Made in Germany.

Méret: kb. 150 x 60 mm 
Égési időtartam: kb. 40 – 45 óra

Színek + számok:  
fehér (Snow)-01, elefántcsont (Ivory)-08 
Színek számát kérjük megadni!
30 11 84 .. per db .................................. 860,— 
30 17 61 .. 16 db/cs. ......................... 12.380,—

Tömbgyertya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Made in Germany.

Méret: kb. 200 x 70 mm 
Égési időtartam: kb. 60 – 70 óra 
Szín: elefántcsont (Ivory)
30 02 51 per db ................................... 1.480,— 
30 17 62 12 db/cs. ............................. 15.950,—

Tömbgyertya
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Made in Germany.

Méret: kb. 130 x 100 mm 
Égési időtartam: kb. 60 – 70 óra 
Szín: elefántcsont (Ivory)
30 08 32 per db ................................... 2.090,— 
30 17 63 8 db/cs. ............................... 15.050,—

Tömbgyertya
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Made in Germany.

Méret: kb. 180 x 100 mm 
Égési időtartam: kb. 90 – 100 óra 
Szín: elefántcsont (Ivory)
30 08 33 per db ................................... 2.730,— 
30 17 64 8 db/cs. ............................... 19.660,—

Gyertya
 
 
 
 
 

Made in Germany.

Méret: kb. 97 x 13 mm 
Égési időtartam: kb. 1 – 2 óra 
Szín: fehér
30 13 11 20 db/cs. .................................. 720,—

Gyertya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Made in Europe.

Méret: kb. 170 x 20 mm 
Égési időtartam: kb. 5 óra 
Szín: fehér
30 13 10 10 db/cs. ............................... 1.070,—

Teamécses / rechaudmécses
 

  

Made in Europe. Alumíniumban, fém-melegítő- 
höz, melegen tartó lapokhoz, illatosítókhoz, stb. 
Méret: Ø kb. 38 mm 
Égési időtartam: kb. 4,5 óra
30 02 54 100 db/cs. ............................. 2.480,—

KREATÍV HOBBI GYERTYÁK276

GYERTYAHÁZ

Fa - gyertyaház
(Cikkszám 102206, 102207) lásd 159. oldal

Washi Tape dekortapasz - Japanflair
(Cikkszám 401981) lásd 395. oldal

Számok 1 – 4, 53 mm - fa
(Cikkszám 102118) lásd 148. oldal

Gyertya
(Cikkszám 301311) lásd balra

ALAPANYAG
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Nincs minimális rendelési 
összeg! Ingyenes szállítás 

27.000,– Ft felett!
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KREATÍV HOBBI 277GYERTYÁK - LED GYERTYÁK

Teamécses - maxi
 

 
 
 

 

Made in Europe.  
Alumínium tálkában. 
Méret: Ø kb. 60 mm 
Égési időtartam: kb. 8 óra
30 08 37 12 db/cs. ............................... 1.620,—

Sztaniolos gyertya

Sokoldalúan felhasználható gyertya, sztaniolba 
burkolva. Lámpáshoz, tányérra, dekorációnak, 
stb.
Méret: kb. 35 x 60 mm 
Égési időtartam: kb. 8 – 12 óra
30 19 52 6 db/cs. ................................. 1.330,—

Teamécses csillagok

Made in Europe. Műanyag tartóban,  
sokféle dekorációhoz.
Méret: kb. 55 x 26 cm 
Égési időtartam: kb. 5 óra 
Szín: fehér
30 17 36 01 6 db/cs. ............................. 1.400,—

Gyertya gallér - kerek

 

Stancolt és dombornyomott  
gyertya gallérok, dekorációhoz  
és kreatív barkácsoláshoz is,  
pl. angyalkák és figurák gallér- 
jának, kártyák készítésére,  
golyók díszítéséhez, stb. 
Használható gyertyák  
(cikkszám 301310) lefolyó  
viaszának felfogására is.
Méret: Ø kb. 5 cm 
Szín: fehér
40 20 90 30 db/cs. .................................. 830,—

LED GYERTYÁK
Teamécses - super LED

Elektromos, fényes szuper LED mécses  
villogó funkció nélkül. Biztonságos és szél- 
biztos, ezért kiválóan alkalmas teamécses- 
tartóba, mártonlámpásba stb., hogy a kicsik  
a kezüket ne égessék meg. Az alján lévő  
kapcsológomb segítségével könnyen bekap- 
csolható. Illik a teamécsestartónkba (cikkszám 
401462 ), elemet tartalmaz (3 db LR 1130  
mécsesenként). 
TIPP: Hozzáillő pótelem LR 1130  
 (cikkszám 101992) rendelhető. 
Méret: Ø kb. 36 mm
30 15 46 2 db/cs. .................................... 710,—

Gombelem lítium LR 1130 - 1,5 V

Lítium gombelem, tartalék elem az LED-tea- 
mécseshez (cikkszám: 301546). 
Elemtípus: LR1130 
Méret: Ø 11 mm 
Magasság: 3 mm
10 19 92 6 db/cs. .................................... 740,—

Deko lámpa - LED

Ezek az elektromos lámpák vízhatlanok és 
egész évben kül- és beltéren használhatóak. 
A melegfehér fényforrások télen-nyáron erős, 
kellemes fényt adnak. A külső gyűrűn található 
forgókapcsolóval könnyen ki- és bekapcsolható 
(felülről is, pl. egy lámpásban). A mellékelt, 
erős ragasztópárnával egyszerűen rögzíthető 
bárhova. Ideális lámpásvilágítás Márton-napi 
ünnepekre!  
Két CR 2032-es elem és két ragasztópárna 
mellékelve, világítási idő kb. 12 óra.
TIPP: Szükség esetén hozzáillő tartalék  
 CR 2032-es elemet (cikkszám 200614,  
 2 db-ot egy lámpához) kérjük hozzárendelni.
Méret: Ø kb. 30 mm
30 18 91 2 db/cs. ................................. 1.480,—
30 18 92 10 db/cs. ............................... 5.180,—

Gyertya - LED készlet

Kiváló minőségű gyertya igazi viaszból meleg- 
fehér lángfénnyel, ideális adventi koszorúkhoz. 
A LED-technológia által hosszú életű, biztonsá-
gos és csepegésmentes. A láng nélküli LED-del 
felügyelet nélkül „égethetjük“, kis gyerekek vagy 
háziállatok veszélytelenül tartózkodhatnak a 
közelében. Az alján található kapcsolóval 4 vagy 
8 órás időbeállítással üzembe helyezhető, a 
gyertya 24 óra után automatikusan bekapcsol. 
Szállítás elemmel. 
TIPP: Hozzáillő pótelemet  CR2032  
 (cikkszám 200614) kérjük hozzárendelni.  
Méret: kb. 65 x 50 mm
30 16 28 4 db/cs. ................................. 4.280,—

Gombelem Lithium CR2032 - 3V

 

Lítium gombelem. 
Elemtípus: CR2032 
Méret: Ø 20 mm 
Magasság: 3,2 mm
20 06 14 5 db/cs. .................................... 900,—

Gyertya- LED
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kiváló minőségű gyertya igazi viaszból  
melegfehér lángfénnyel. A LED-technológia  
által hosszú életű, biztonságos és csepegés- 
mentes. A láng nélküli LED-del felügyelet nél- 
kül „égethetjük“, kis gyerekek vagy háziállatok 
veszélytelenül tartózkodhatnak a közelében. 
Az alján található kapcsolóval 4 vagy 8 órás 
időbeállítással üzembe helyezhető, a gyertya  
24 óra után automatikusan bekapcsol,  
szállítás elem nélkül.
TIPP: 2 ceruzaelemet AA (cikkszám 100305)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 100 x 75 mm
30 12 69 per db ................................... 1.760,— 
 12 db-tól ............................... 1.660,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC

Elemtípus: R 6 / AA 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,—

www.winkleriskolaszer.hu
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KREATÍV HOBBI GYERTYATARTÓK & -TÁNYÉROK278
LED - dekorációs lámpák

Csodaszép LED-lámpák, nagyon dekoratív 
beltérben. Melegfehér fény, be / kikapcsolóval, 
háromféle (angyal, csillag, fenyőfa).  
Szállítás elemmel.
Méret angyal: kb. 9 x 8,5 x 4 cm 
Méret csillag: kb. 9 x 8,5 x 3,5 cm 
Méret fenyőfa: kb. 9 x 9 x 4 cm 
Alapanyag: műanyag 
Elem: 3 x 1,5 V AG13 / LR44  
 motívumonként
60 30 79 3 db/cs. ................................. 2.620,—

LED - gömb

Gyönyörű világító LED gömb, nagyon dekoratív 
beltérben. A felület hatásos szerkezete miatt 
különösen szépen töri meg a melegfehér fényt, 
kapcsolóval. Szállítás elemmel. 
Méret: Ø kb. 7 cm 
Alapanyag: műanyag 
Elem: 3 x AG13
60 27 76 per db ...................................... 860,—

GYERTYATARTÓK & -TÁNYÉROK
Gyertyatüske - sárgaréz

Kiváló gyertyatüske, a hegye enyhén lekerekí- 
tett, hogy elkerüljük a sérüléseket. Ideális be- 
építeni lámpásokba és gyertyatartókba. 
Menet: M4 
Hossz: kb. 30 mm
10 10 20 per db ...................................... 170,—

Teamécsestartó - fém
 
 
 
 
 
 

Teamécsestartó sok- 
féle használatra,  
pl.: lámpáshoz, asztali  
dekorációnak, stb. 
TIPP: Hozzáillő teamécsest (cikkszám 300254  
 vagy 301546) kérjük hozzárendelni.
Méret: Ø kb. 40 mm
40 14 62 50 db/cs. ............................... 2.120,—

Teamécsestartó egyszerű - fém
 
 
 
 
 
 

Teamécsesnek vagy gyertyának, egy tüskével 
rögzíthető koszorúra, tűződíszekbe, stb. 
Méret: Ø kb. 40 mm 
Tüskehossz: kb. 40 mm
30 05 48 4 db/cs. .................................... 790,—

Adventi gyertyatartó - fém
 
 
 

Alátét tűvel, 
biztosan tartja  
a gyertyát és  
felfogja az  
olvadó  
viaszt.  
Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
Méret: Ø kb. 60 mm, tüskehossz: kb. 35 mm
30 11 92 .. 4 db/cs. ................................ 720,—
Méret: Ø kb. 75 mm, tüskehossz: kb. 40 mm
30 11 93 .. 4 db/cs. ................................ 860,—

Gyertyatartó - fém

Praktikus gyertya- és  
teamécsesbetét.  
Behelyezhető pl.  
modellezőmasszába,  
fába, zsírkőbe vagy  
betonba, gipszbe  
önthető. 
Méret: Ø kb. 44 mm 
Magasság: kb. 15 mm
30 15 54 12 db/cs. ............................... 1.540,—

Teamécsestartó - átlátszó
 
 

Vastag falú üveg. 
Méret:  Ø kb. 5 cm 
Magasság:  kb. 3 cm 
Üvegvastagság: kb. 3 mm
50 15 09 00 per db .................................. 270,— 
 24 db-tól .............................. 250,— 
 192 db-tól ............................ 220,—

Teamécsestartó - nyírfa

Ez a kimondottan dekora- 
tív teamécsestartó tökéle- 
tes kiegészítője egy hangu- 
latos lakásnak minden év- 
szakban. Fűrészelt felület. 
A természetes anyagok  
mérete, alakja és minősé- 
ge változó, és a szállítástól  
függően kissé eltérhet. Ki- 
sebb repedések vagy ké- 
regleválások előfordulhatnak.
TIPP: Hozzáillő teamécsest Ø kb. 38 mm  
 (cikkszám 300254 vagy cikkszám 301546)  
 kérjük hozzárendelni.  
Vastagság: Ø kb. 70 – 90 mm

Magasság: kb. 100 mm
10 20 75 per db ...................................... 770,— 
 20 db-tól .................................. 700,—
Magasság: kb. 150 mm
10 20 76 per db ...................................... 820,— 
 20 db-tól .................................. 750,—

ADVENTI KOSZORÚ

Teamécsestartó - nyírfa
(Cikkszám 102075, 102076) lásd fent

Teamécses / rechaudmécses
(Cikkszám 300254) lásd 276. oldal

Számok 1 – 4, 53 mm - fa
(Cikkszám 102118) lásd 148. oldal

kül. szalagok és dekorációs kellékek
lásd 556. oldaltól

ALAPANYAG
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Barkácstipp-leírás webáruházunkban:  
Barkácstipp / Viasz, gyertyák: Téli gyertyavarázslat

Tüköralátét
 
 
 

 
 

 
Tükör fazettacsiszolással és filclapokkal, ideális 
gyertyaalátétnek, mozaikkal ragasztható, üveg-
festékkel festhető, stb. Egy képakasztóval fali 
tükörként is használható. 
Méret: kb. 15 x 15 cm 
Vastagság: kb. 4 mm
50 02 72 per db ...................................... 820,— 
 6 db-tól .................................... 790,— 
 36 db-tól .................................. 720,—

Üvegalátét - szögletes

Lapos, robusztus alátét csúszásbiztos lábakkal. 
Alkalmas különböző mozaiktechnikákhoz, üveg-
festéshez vagy egyéb dekorációkhoz. 
Méret:  kb. 9 x 9 cm 
Üvegvastagság: kb. 4 mm
50 12 30 4 db/cs. ................................. 1.370,— 
 4 cs.-tól ................................. 1.190,—

Üvegtányér - négyzet
 
Kiváló minőségű tál, ideális mozaiktechnikához, 
üvegfestéshez vagy különböző dekorációkat 
állíthatunk rá.
Üvegvastagság: kb. 4 mm
 
 
 

 
 
 

Méret: kb. 10 x 10 cm
50 11 89 per db ...................................... 380,— 
 6 db-tól .................................... 340,— 
 72 db-tól .................................. 290,—
Méret: kb. 14 x 14 cm
50 11 88 per db ...................................... 680,— 
 6 db-tól .................................... 650,— 
 72 db-tól .................................. 610,—
Méret: kb. 19 x 19 cm
50 11 90 per db ...................................... 830,— 
 6 db-tól .................................... 790,— 
 36 db-tól .................................. 760,—

Üvegalátét - kerek
  
 
 

Nagyon robusztus és kristálytiszta, használható 
gyertyához, aprósüteményekhez, díszekhez, stb. 
Méret:  Ø kb. 11 cm 
Pakolható felület: Ø kb. 8 cm 
Üvegvastagság: kb. 1,2 cm
50 15 27 per db ...................................... 580,— 
 6 db-tól .................................... 560,— 
 96 db-tól .................................. 520,—

Fa - tányér mini / alátét

Kimart peremmel,  
szépen megmunkált;  
pl.: alátétnek.
Alapanyag: bükk, nyers 
Külső: Ø kb. 90 mm 
Vastagság: kb. 8 mm
10 01 91 per db ...................................... 340,—

Tányér Elegance - fém

Fényes tányér, ideális gyertya alá vagy 
különböző használatokra.
Méret:  Ø kb. 15 cm 
Pakolható felület: Ø kb. 9,5 cm
60 32 05 per db ...................................... 710,—

Ragasztószalag - Tenax

Ideális gyertyák és más dekorációs termékek 
rögzítéséhez. A ragasztószalag tapad kövön, 
kerámián, üvegen, agyagon, fémen és számos 
más sima felületen. Vízálló és könnyen formál-
ható. 
Szín: zöld 
Vastagság: kb. 2 mm
60 18 16 per db ...................................... 880,—

GYERTYÁK DÍSZÍTÉSE

 

Díszítő viaszlap

 
Méret: kb. 20 x 10 cm 
Vastagság: kb. 0,6 mm

 

Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, arany-18, narancssárga-20, 
piros-30, kárminpiros-32, rózsaszín-40, zöld-50, 
sárgászöld-53, középkék-60, világoskék-61, 
orgona-72, sötétbarna-89, fekete-90, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 61 .. per db .................................. 300,— 
 10 db-tól/szín ...................... 270,—

Díszítő viaszlapok - kevert csomag
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lapméret: kb. 20 x 10 cm 
Vastagság: kb. 0,6 mm 
Színek: fehér, sárga, arany, piros, zöld,  
 pink, kék, barna, fekete, ezüst
30 01 91 10 db/cs. ............................... 2.400,—

KREATÍV HOBBI 279GYERTYATARTÓK - GYERTYÁK DÍSZÍTÉSE
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KREATÍV HOBBI GYERTYÁK DÍSZÍTÉSE280
Díszítő viaszlapok - szivárványszínek

Méret: kb. 20 x 10 cm 
Vastagság: kb. 0,6 mm 
Szín: piros, narancssárga, világossár- 
 ga, sárga, világoszöld, zöld,  
 türkiz, világoskék, kék, lila
30 19 04 10 db/cs. ............................... 2.400,—

Díszítő viaszlap - magasfényű
 
 
 
 
 
Méret: kb. 20 x 10 cm 
Vastagság: kb. 0,6 mm
 
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
fényes-arany-19, fényes-ezüst-93 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 61 .. per db .................................. 690,— 
 10 db-tól/szín ...................... 630,—

Díszítő viaszlap -  
ANTIK magasfényű
 
 

Méret: kb. 20 x 10 cm 
Vastagság: kb. 0,6 mm

 

  

Színek + számok:  
anytikarany magasfényű-17,  
antikezüst-magasfényű-94  
A színek számát kérjük megadni!
30 11 61 .. per db .................................. 760,— 
 10 db-tól/szín ...................... 710,—

Díszítő viasz - készlet, szivárvány

Színben harmonizáló viaszlapok és viaszcsíkok, 
ideális gyertyákhoz első áldozásra, esküvőre, stb. 
Tartalom: 
● 3 viaszlap (1 szivárvány, 1 magasfényű arany,  
 1 magasfényű ezüst) 
● 6 ezüst viaszcsík 
● 1 halszimbólum (Ikhthüsz) szivárvány színben

Viaszlapok mérete: kb. 200 x 50 mm 
Viaszcsíkok mérete: kb. 200 x 2 mm 
Hal mérete:  kb. 40 x 20 mm
30 17 78 per cs. ................................... 2.750,—

Gyertyalakk
 
 
 

Díszített gyertyák védel- 
mére. Oldószermentes,  
vízzel oldódik, ecsettel  
felkenhető. 

30 01 92 100 ml/doboz ....................... 2.020,—

Leáztatható matrica - adventi számok 1 – 4

Gyertyák díszítéséhez, valamint sima, nem 
nedvszívó felületekre. Vágjuk ki a motívumot, 
kb. 30 – 60 másodpercig helyezzük langyos 
vízbe és a leírás alapján helyezzük a tárgyra. 
Ezután óvatosan törölgessük és legalább  
4 órát hagyjuk száradni.
Írásmagasság: kb. 2 cm 
Betűméret: kb. 3 cm
30 19 18 per ív ........................................ 830,—

Viaszcsíkok - szivárvány
 
 
 
 

Öntapadó. 
Mennyiség: 18 db (3 db / szín) 
Méret: kb. 200 x 2 mm 
Színek: piros, narancssárga, sárga,  
 világoszöld, középkék és  
 ibolyakék
30 07 25 per ív ..................................... 1.390,—

Díszítő viaszlap - 1 mm
 
 
 
 
  
 
Öntapadó. 
Mennyiség: 30 db 
Méret: 200 x 1 mm
 
 
 

 
Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 74 .. per ív ................................. 1.060,—

Díszítő viaszlap - domborított 
Öntapadó.
Mennyiség: 8 db 
Méret: kb. 200 x 2 mm
 

 
 
 
 
Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
30 18 54 .. per ív .................................... 870,—

Díszítő viaszlap - gyöngyminta 3 mm
 
Öntapadó.
Mennyiség: 5 db 
Méret: kb. 200 x 3 mm
 

 
 
 
Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
30 18 55 .. per ív .................................... 870,—
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Szalvéták
Kiválasztott, álomszép motívumok a szalvéta-
technikához, háromrétegű.
Méret: 33 x 33 cm

Első áldozás Pius
50 21 44 20 db/cs. ............................ 940,—

Spirit
50 17 63 20 db/cs. ......................... 1.080,—

TERMÉK -  T IPP

Díszítő szegecs - Swarovski

Ideális különböző gyertyák díszítéshez. A sze- 
gecset egyszerűen 40 °C-os meleg vízben fel- 
melegítjük és a gyertyába nyomjuk. 
Méret: Ø kb. 4 mm 
Hossz: kb. 11 mm
30 15 70 25 db/cs. ............................... 2.570,—

Szalvétaragasztó gyertya potch,  
Hobby Line - KREUL

Speciális szalvétaragasztó a szalvétatechnika 
alkalmazásához gyertyákra. Alkalmazás: a ki- 
választott szalvétamotívumot kivágjuk. A deko- 
rálni kívánt részt a gyertyán Potch ragasztóval 
bekenjük. A felső mintás szalvétaréteget ráhe-
lyezzük. Mégegyszer gyertya potch ragasztó-
val bekenjük. Száradni hagyjuk- máris kész. 
Keverjük össze jól minden használat előtt! Az 
égésgátló adalékok letelepednek az aljára.
 
50 04 72 150 ml/doboz ....................... 1.870,—

Gyertyafestőtoll PicTixx-KREUL

 
Egyszerű gyertyákból egészen különleges alko- 
tások készülhetnek feliratozással, díszítéssel, 
festéssel, pecsételéssel és sablonozással. A fo- 
lyékony viaszalapú festéket közvetlen a tollból 
visszük fel a felületre.
 

 
 
 
 
 
 
 
Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, arany-18, piros-30, zöld-50, 
világoszöld-51, kék-60, ibolyakék-70, fekete-90, 
ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
30 10 70 .. 29 ml/toll .............................. 850,—

Gyertyafestőkészlet, Pic Tixx - KREUL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

Tartalom:  
● 4 Pic Tixx gyertyafestő toll sárga, piros, kék,  
 arany színekben 
● 1 viaszfólia a könnyű munkához 
● 1 sablon
30 04 43 per készlet ............................ 3.590,—

Szűkítő
 
 

 
Menetes szűkítő. Ideális pontos kivitelezésekhez 
és finom díszítésekhez. Használható a Javana 
adagoló palackhoz és minden PicTixx-hez (gyer-
tyatoll, plustertoll, glittertoll,stb.)
 
50 01 36 per db ................................... 1.000,—

MÉHVIASZLAPOK

Méhviaszlap
 
 
 
 

Hamisítatlan tiszta méhviaszlap, osztrák 
minőség. Természetes sárga.  
Tipp gyertyák elkészítéséhez:  
Ha a 35 cm-es oldalán tekerjük fel, akkor egy 
kb. 3 cm-es átmérőjű gyertyát kapunk. Ha a 
20 cm-es oldalán tekerjük fel, akkor egy kb. 2 
cm-es átmérőjű gyertyát kapunk. Ha egy vas-
tagabb tömbgyertyát szeretnénk készíteni, akkor 
egyszerűen egy másik viaszlappal dolgozunk 
tovább addig, míg a kívánt vastagságot el nem 
értük. Hogy a viaszlapok jól tapadjanak egymás-
hoz, a feldolgozás előtt egy meleg helyiségben 
tároljuk, illetve meleg kézzel nyomjuk össze.
Méret: kb. 20 x 35 cm 
Súly: kb. 70 g / db
30 01 80 per db ...................................... 720,— 
30 19 82 50 db/cs. ............................. 31.680,—

Méhviaszgyertya barkácskészlet

A kellemesen illatozó gyertyák közkedvelt  
ajándékok. Már a legkisebbek is igen könnyen 
el tudják ezeket a gyertyákat készíteni. Mi csak 
kiváló minőségű lépet használunk hamisítatlan 
100 %-ban tiszta méhviaszból. Natúrsárga. 
Osztrák minőség. A négy lépből felosztás sze- 
rint kb. 4 – 10 gyertyát barkácsolhatunk. Ha a 
lapot ferdén vágjuk, akkor kúp alakú gyertyák 
keletkeznek. A díszítéseket egész egyszerűen 
szaggatóformákkal készítjük.
Tartalom:  
● 4 méhviaszlap 20 x 35 cm 
● 1 fm gyertyakanóc 
● útmutató
30 14 96 per készlet ............................ 2.870,— In
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TIPP:  
Valódi méhviasz tárolásakor egy bizo-
nyos idő után egy kissé fehér-szürkés 
felületű lesz. Ez az úgynevezett szürke-
penész nem rontja a minőséget, hanem 
inkább a természetes termék eredetisé-
gét bizonyítja.

GYERTYÁK ÖNTÉSE
Olvasztható pasztilla

Előny: Nincs fáradtságos széttörés.  
A praktikus pasztillaforma illik minden  
viaszolvasztó formába.
● NAGYON KEDVEZŐ ÁR 
● praktikus feldolgozás

Viaszpasztilla

Az ideális paraffin  
és sztearin keverék  
(80% paraffin, 20% sztearin) gyertyák  
előállításához, gyertyahúzáshoz, stb. A gyertyák 
nagyon jó stabilitással rendelkeznek és alig 
csöpögnek.
Űrtartalom: 1 literhez kb. 1,1 kg  
 viaszpasztilla szükséges  
Szín: tejes fehér 
30 01 87 1 kg/cs. ................................. 2.120,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.980,— 
30 07 05 25 kg/cs. ............................. 45.540,—

Paraffinpasztilla  
TISZTA

Gyertyahúzáshoz  
és gyertyaöntéshez.  
A paraffingyertyáknak  
könnyed, üveges átlátszó felületük van. A tiszta 
paraffinnak üveges tejszerű színe van és olyan 
gyertyákhoz használjuk, ahol szeretnénk, ha a 
beöntött tárgy áttetsszene. 
Űrtartalom: 1 literhez kb. 1,1 kg  
 parafinpasztilla szükséges 
Szín: tejes átlátszó 
30 07 06 1 kg/cs. ................................. 2.120,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.980,— 
30 07 07 25 kg/cs. ............................. 45.540,—

Méhviaszpasztillák,  
sárga
 
Méhviasz illatú gyertyák  
készítéséhez vagy gyer- 
tyatestek bemártásához, viaszpasztillákat  
(cikkszám 300187) adalékként használhatunk. 
Tisztított természetes méhviasz német 
méhészektől.
Térfogat: 1 literhez kb. 0,835 kg  
 viaszpasztilla szükséges.  
Szín: napsárga
30 01 88 500 g/cs. ............................... 6.800,—

Méhviaszpasztilla fehér -  
nem mérgező

Kímélő eljárással  
tisztított 100 %-os méh- 
viasz, adalékmentes,  
nem mérgező.  
Kitünően használható  
viaszoskendőhöz, termé- 
szetes, sajátkészítésű kozmetikumhoz 
(kenőcsök, ajakbalzsam), méhviaszgyertyához, 
bőr- vagy faápoláshoz.
Térfogat: 1 l-hez kb. 0,98 kg pasztilla  
 szükséges 
Olvadópont: 61 – 65 °C 
Szín: fehér
30 19 69 200 g/cs. ............................... 4.500,—

Gyertyaöntő készlet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kezdő gyertyaöntőkészlet, praktikus tárolódo- 
bozban. 
Tartalom:  
● viaszolvasztó edény (magassága 225 mm,  
 Ø 87 mm) 
● tartófogó 
● henger alakú gyertyaöntőforma (Ø 50 mm,  
 magasság 140 mm) 
● gömb-gyertyaöntőforma (Ø 65 mm) 
● 5 m kanóc 
● 1 kg paraffin / sztearin-viasz 
● viaszfestékek: sárga, piros és kék (keverhető) 
● útmutató
30 07 01 per készlet .......................... 12.530,—

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Gyertyaöntő készlet - piramisgyertya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gyertyaöntés könnyedén, egyszerűen készít-
sünk egy szilikonozott kartonból egy formát. 
Oldalt tartsuk össze a rögzítőszerkezettel és 
helyezzük a hozzáillő formatartóba, máris 
kezdődhet a gyertyaöntés, akár 6 különböző 
piramisforma lehetséges. 
Tartalom:  
● 6 speciális forma a hozzáillő formatartóval 
● 1.000 g gyertyaöntőviasz 
● 1 ragasztó viaszcsík 
● 1 rögzítőszerkezet 
● 2 kanóc egyenként 90 cm 
● 1 kanóctű 
● 1 szilikonkorong 
● viaszfesték: fehér, sárga, piros és kék 
● 1 részletes útmutató ábrákkal
30 07 02 per készlet .......................... 10.660,—

Gyertyazselé - kristálytiszta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kristálytiszta gyertyazselé egy zselatinszerű  
viasz üvegedényes gyertyákhoz. Vízfürdőben 
(70° C) a zselé folyékonnyá válik és önthető 
lesz. Ebben az állapotban színezhető, íllatosít- 
ható, sokféle tárgyat helyezhetünk bele (flitter, 
kagyló, gomb, érme, stb.). Káros anyagoktól 
mentes.
TIPP: Színezéshez alkalmas a speciális színe- 
 zőanyagunk (cikkszám 301164..). 
 Viaszozott kanóc hozzárendelhető 
 (cikkszám 300183). 
Szín: kristálytiszta 
Mennyiség: 2.500 ml = 2.000 g
30 01 82 2.000 g/cs. ...........................11.020,—

Speciális festékanyag  
paraffinhoz /  
sztearinhoz 
Erősen koncentrált  
minőség, granulátum  
formájában. Nagyon  
jó keverési arány.  
Adagolás: kb. 1 g  
(1 teáskanál) 0,5 kg-ra  
viaszpasztillára, a kívánt  
színintenzitástól függően.
 

 
 
 
Színek + számok: 
aranysárga-10, piros-30,  
borvörös-32, zöld-50, kék-60, 
türkiz-63, lila-70 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 64 .. 10 g/cs. ............................. 1.310,—

Gyertya illóolaj
 

● erősen koncentrált  
 (20 ml 1 kg viaszhoz)  
● folyékony viaszba belekeverni 
● finom, válogatott illatok 

Tartalom: 50 ml
30 07 20 vanília ................................... 3.130,— 
30 07 21 szantálfa-narancs ................ 3.130,— 
30 07 22 fahéj ...................................... 3.130,—
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KREATÍV HOBBI 283GYERTYÁK ÖNTÉSE - ÜVEGTERMÉKEK - KANÓCOK

Elválasztóspray - színtelen

Értékes mintavételi modelleket, műanyag-,  
latex- és szilikonformákat a mintavétel vagy  
a kiöntés előtt egész vékonyan befújjuk.  
A leválasztó anyag csak a nem felszívó anya- 
gokhoz alkalmas, pl. üveg, fém, kerámia,  
porcelán, viasz, öntőviasz és műanyag.  
Ezenkívül festett vagy lakkozott dekorációs-  
és használati tárgyakhoz is alkalmas. A le- 
választóanyagfelvitel nem látható, ezért a  
formázás után is rajta marad. A modell így  
egy kiváló érintés és elszíneződés elleni  
védelmet kap, amely minden környezeti  
hatás, izzadság, nedvesség és por ellen  
ellenálló. Ezért a sprayben található teflon  
(polytetrafluorethylen) felelős. Különösen 
alkalmas nehezen mintázható formák 
előkezeléséhez. 
Szín: színtelen
30 14 11 300 ml/doboz ....................... 2.370,—

Viaszolvasztó edény
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiváló minőségű olvasztóedény viasz, szappan, 
csokoládé, cukormassza, stb. olvasztásához.  
A betöltő nyíláson keresztül töltsük meg kb. 200 
ml vízzel, majd a mellékelt dugóval zárjuk le, 
így a tartalmat nem tudjuk túlhevíteni. Alkalmas 
elektromos és gázégős főzőlaphoz, viszont 
indukcióshoz nem.
Méret: Ø 13,5 cm 
Magasság: kb. 12,5 cm 
Űrtartalom: kb. 1l
30 07 03 per db ................................... 9.900,—

Hőmérő viaszolvasztáshoz
 
 
 
 

Az ideális viaszolvasztó hőmérséklet,  
viasztól függően, 70 °C és 90 °C  
között van. Ha a viaszt túlmelegítjük,  
akkor elszíneződhet, zavaros lehet,  
lángra gyúlhat vagy megolvaszthatja  
az öntőformát. Ahhoz, hogy ez ne tör- 
ténjen meg, ajánljuk a hőmérőnket.  
Szappanöntéshez, befőzéshez, stb.  
is használható. Törésbiztosan tárol- 
ható a műanyag tokban. A méréskor  
ezt távolítsuk el, majd utána tisztítsuk  
meg konyhai törlőkendővel.  
Hőmérséklet max. +110  °C-ig
Hossz: kb. 34 cm
30 07 04 per db ................................... 5.360,—

ÜVEGTERMÉKEK

 
 
 
 
 

Üvegkocka - átlátszó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a vastag falú üveg tetszetős formában  
sokoldalúan alkalmazható. 

H x Sz x M: kb. 5,5 x 5,5 x 5,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 3 mm
50 11 80 per db ...................................... 470,— 
 24 db-tól .................................. 430,—
H x Sz x M:  kb. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 4 mm
60 01 07 per db ...................................... 610,— 
 6 db-tól .................................... 580,—
H x Sz x M:  kb. 9,5 x 9,5 x 9,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 5 mm
50 11 81 per db ...................................... 900,— 
 6 db-tól .................................... 860,—

Üvegpohár - Potmania

  
 
 
 
 
 

 

Vastagfalú üvegből, sokoldalúan használható.

Üvegvastagság: kb. 3 mm 

Méret: Ø kb. 6,5 cm, magasság: kb. 6,5 cm
50 12 05 per db ...................................... 240,— 
 12 db-tól .................................. 220,— 
 144 db-tól ................................ 180,—
Méret: Ø kb. 8,5 cm, magasság: kb. 8,5 cm
50 12 01 per db ...................................... 400,— 
 12 db-tól .................................. 380,—
Méret: Ø kb. 12 cm, magasság: kb. 11 cm
50 12 06 per db ...................................... 670,— 
 6 db-tól .................................... 650,— 
 18 db-tól .................................. 610,—

Teamécsestartó - átlátszó

Vastag falú üveg. 
Méret:  Ø kb. 5 cm 
Magasság:  kb. 3 cm 
Üvegvastagság: kb. 3 mm
50 15 09 00 per db .................................. 270,— 
 24 db-tól .............................. 250,— 
 192 db-tól ............................ 220,—

KANÓCOK
Kanóc viaszozott
 
Viaszozott gyertyakanóc  
kanóctartóval. Gyertya- 
öntéshez viasszal, gyertya- 
zselével, gyertyahomok- 
kal, stb. Max. Ø 60 mm-es  
gyertyához. 
Hossz: 18 cm
30 01 83 10 db/cs. .................................. 460,—

Gyertyakanóc viaszozott
 
 
 

 
 
Viaszozott kanóc, ideális tűzőkanóc, kiválóan 
alkalmas méhviaszból készült gyertyákhoz is. 
Hossz: 20 cm
30 01 84 10 db/cs. .................................. 670,—

Gyertyakanóc

 
 
 
 
 

 

Kerek kanóc 100 % natúr pamutfonat, natúr,  
fehérítetlen, nem viaszozott, kiváló égési  
tartás a jó kapilláris erő által, tartós 
Ø 1,0 mm, Ø kb. 10 – 40 mm-es gyertyákhoz
30 13 01 25 m/tekercs ........................ 1.240,—
Ø 2,0 mm,  Ø kb. 30 – 60 mm-es gyertyákhoz
30 13 03 25 m/tekercs ........................ 1.480,—
Ø 3,0 mm,  Ø kb. 50 – 80 mm-es gyertyákhoz
30 13 05 25 m/tekercs ........................ 2.120,—

Plastilina - JOVI

Modellezőmassza a kanócnyílás lezárásához, 
növényi bázisú, könnyen megmunkálható. 
Nem szárad ki, újra használható, CE és CEE 
pecséttel.

30 14 35 50 g/cs. .................................... 180,—

www.winkleriskolaszer.hu
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KREATÍV HOBBI GYERTYAÖNTŐFORMÁK284

A gyertyaöntőformáink a legmagasabb 
igényeket elégítik ki és alkalmasak soro- 
zatgyártásra. Bevágással a kanócnak  
és rögzítési pontokkal, speciális tűvel a  
kanóc kifeszítéséhez és rögzítéséhez.  
Mosógatógépben nem tisztítható.
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Minőségi öntőformák,  
hőálló 120 °C-ig!

TIPP: A viasz már 60 °C-on  
olvad - ne főzzük!  

Ideális öntőhőmérséklet 90 °C.  
Használjunk hőmérőt a  

viaszolvasztáshoz!

GYERTYAÖNTŐFORMÁK
 

Gyertyaöntőforma - harangvég
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm  
 (cikkszám 301303) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Méret: Ø kb. 40 mm, magasság: kb. 123 mm 
Anyagszükséglet: kb. 140 g
30 07 72 per db ................................... 2.570,—
Méret: Ø kb. 60 mm, magasság: kb. 160 mm 
Anyagszükséglet: kb. 380 g
30 02 04 per db ................................... 3.060,—
Méret: Ø kb. 70 mm, magasság: kb. 185 mm 
Anyagszükséglet: kb. 610 g
30 07 73 per db ................................... 3.240,—

Gyertyaöntőforma - henger
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm  
 (cikkszám 301303)

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Méret: Ø kb. 62 mm, magasság: kb. 107 mm 
Anyagszükséglet: kb. 290 g
30 07 68 per db ................................... 2.450,—
Méret: Ø kb. 82 mm, magasság: kb. 130 mm 
Anyagszükséglet: kb. 600 g
30 07 69 per db ................................... 2.990,—

Gyertyaöntőforma - kúp

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alap: Ø kb. 65 mm 
Magasság: kb. 140 mm 
Anyagszükséglet: kb. 150 g 
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 1,0 mm  
 (cikkszám 301301)
30 02 09 per db ................................... 2.840,—

Gyertyaöntőforma - piramis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Alap: kb. 65 x 65 mm 
Magasság: kb. 220 mm 
Anyagszükséglet: kb. 250 g 
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm  
 (cikkszám 301303)
30 02 05 per db ................................... 3.580,—

Gyertyaöntőforma - négyzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méret: kb. 60 mm 
Magasság: kb. 160 mm 
Anyagszükséglet: kb. 490 g 
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm  
 (cikkszám 301303)
30 02 08 per db ................................... 3.020,—

Gyertyaöntőforma - spirálpiramis
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alap: Ø kb. 78 mm 
Magasság: kb. 215 mm 
Anyagszükséglet: kb. 440 g 
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm  
 (cikkszám 301303)
30 14 04 per db ................................... 3.920,—

Gyertyaöntőforma - húsvéti tojás
 
 
 
 
 
 

Méret: kb. 65 x 45 mm 
Anyagszükséglet: kb. 70 g 
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm  
 (cikkszám 301303)
30 02 02 per db ................................... 2.730,—

Gyertyaöntőforma - fenyőfa
 
 
 
 
 
 

 
Méret: kb. 100 x 40 x 150 mm 
Anyagszükséglet: kb. 190 g 
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm  
 (cikkszám 301303)
30 07 78 per db ................................... 5.000,—

Gyertyaöntőforma - gömb
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm  
 (cikkszám 301303)

 
 
 
 
 

 

Méret:  Ø kb. 65 mm 
Anyagszükséglet: kb. 130 g
30 07 70 per db ................................... 2.440,—
Méret:  Ø kb. 80 mm 
Anyagszükséglet: kb. 240 g
30 02 03 per db ................................... 2.930,—
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12 43 57 62 75

Dekoratív, illatos szappanokat különböző 
formákban és igazinak tűnő belső élettel 
gyorsan elkészíthetünk: Egyszerűen az 
öntőszappant a mikrohullámú sütőben, 
sütőben vagy vízfürdőben megolvasztjuk, 
festéket és illóolajot beletesszük és hagyjuk 
kihűlni. Így készíthet egészen személyre 
szabott szappant saját szükségletre vagy 
kedves, szép ajándéknak.

10 30 43 50 60 70

átlátszó opál / fehér
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Alkalmazási példa

Szállítás öntőforma nélkül

KREATÍV HOBBI 285GYERTYAÖNTŐFORMÁK - SZAPPANÖNTÉS

Öntőformatartó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 gyertyaöntőformának. Ideális rétegelt gyer-
tyákhoz. Az öntőformát a tartógyűrű segítsé-
gével a saját tengelye körül is elforgathatjuk 
és megdönthetjük. Az öntőformák külön 
rendelhetőek! 
Méret: kb. 35 x 28 x 10 cm 
Alapanyag: műanyag
30 01 93 per db ................................... 5.540,—

SZAPPANÖNTÉS

Minőségi - öntött szappan
 
Made in Germany. Hosszasan kerestük a leg-
jobb minőséget.
● természetes alapú, mild szappan  
● bőrkímélő glicerinnel  
● semleges és kiváló 
 tisztítótulajdonsággal 
● legalább. 98 %-ban biológiailag lebontható  
● nem zsugorodik össze 
● művész minőség  
● olvasztani vízfürdőben vagy mikrohullámú  
 sütőben max. 60°C-ig, ne főzzük

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Átlátszó
30 13 12 1.000 g/cs. ............................ 4.610,—

Opál / fehér 
30 13 13 1.000 g/cs. ............................ 4.610,—

Szappanfestőrúd, egyszínű 
● nagyon koncentrált  
● kiváló színezőanyag  
● színek egymással keverhetőek  
● növényi alapú  
● bőrkímélő glicerinnel
4 – 6 kg szappanhoz (a szap- 
pan színintenzitásától függően)

Külön színek
 
 
 

 

Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, pink-43, zöld-50, kék-60, 
ibolyakék-70 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 96 .. 3 db/cs. ............................. 1.570,—

Kevert csomag

egyenként 1 rúd sárga, piros és kék színben 
30 11 96 99 3 db/cs. ............................. 1.570,—

Szappanfesték

Kozmetikai festék válogatott,  
intenzív színű pigmentekkel.  
Folyékony szappanok, fürdőgo- 
lyók, fürdősók és szappangyur- 
ma színezésére. Egyszerűen a  
festéket belecsepegtetni addig,  
amíg a kívánt színintenzítást el  
nem értük. A benne lévő anyagok  
megfelelnek a kozmetikai előírás  
követelményeinek, káros anyagok- 
tól mentesek és ökológiailag  
lebonthatóak. 
 
 

 
Színek+ számok:  
citromsárga-12, pink-43, mentazöld-57,  
azúrkék-62, levendula-75 
A színek számát kérjük megadni!
30 16 79 .. 10 ml/üveg ........................ 1.140,—

Szappankiöntő készlet

Az anyagcsomag glicerines szappant tartalmaz, 
valamint a szükséges kellékeket. Elegendő, hogy 
készítsünk kb. 6 szép, kellemesen illatos szappant. 
Tartalom:  
● kiöntőszappan egyenként 250 g fehér  
 és átlátszó színben 
● 4 szappanfesték tulipánpiros, lila, tearózsa  
 (sárga) és kék 
● 2 szappanillat rózsa és orgona 
● 2 keverőfa 
● 2 keverőtál 
● 1 kiöntőforma (kerek, ovális, és négyzet)  
● útmutató
30 14 14 per készlet ............................ 8.500,—

Viaszolvasztó edény

Kiváló minőségű olvasztóedény viasz, szap- 
pan, csokoládé, cukormassza, stb. olvasztá- 
sához. A betöltő nyíláson keresztül töltsük  
meg kb. 200 ml vízzel, majd a mellékelt dugó- 
val zárjuk le, így a tartalmat nem tudjuk túlhe- 
víteni. Alkalmas elektromos és gázégős 
főzőlaphoz, viszont indukcióshoz nem.
Méret: Ø 13,5 cm 
Magasság: kb. 12,5 cm 
Űrtartalom: kb. 1l
30 07 03 per db ................................... 9.900,—

1 A kanócot a gyertyaöntőfor- 
 mába befeszítjük, a formát  
 az öntőforma tartóba helyez- 
 zük, a kívánt irányba forgatjuk, 
 és kis mennyiségű színe- 
 zett viaszt öntünk bele.

2 Keményedés után a pozí- 
 ciót tetszés szerint változ- 
 tatjuk, ismét egy másik  
 színű réteget öntünk bele  
 és hagyjuk keményedni.

3 A formát egyenesen bele- 
 állítjuk, színes viasszal  
 kiöntjük, hagyjuk kihűlni,  
 a formát levesszük a tartó- 
 ról és a kész gyertyát a  
 formából kivesszük.
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RÉTEGELT GYERT YÁK

ALAPANYAG
pasztilla, színező anyag, kanóc, 
gyertyaöntőforma és kellékek
lásd 282. oldaltól

Ilyen egyszerű:
Barkácstipp-leírás webáruházunkban: 
Barkácstipp / Viasz & gyertyák: Fénylő hatások 
rétegelt gyertyáknál
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Barkácstipp-leírás webáruházunkban:  
Barkácstipp /Szappanöntés: Szappanpralinák

KREATÍV HOBBI SZAPPANÖNTÉS286
Barkácscsomag -  
nemezelt szappangyurma

 

 

Gyönyörű és hatásos! Ezzel a csodás készlettel 
kb. 5 – 6 szappant készíthetünk könnyedén, he-
vítés nélkül. A szappanmorzsákat vízzel keverve 
összegyúrjuk, nemezelő gyapjúval bevonjuk és 
megnedvesítjük. Szappanillatolajjal illatosíthat-
juk. Végül a nemezelt golyót belenyomhatjuk pl. 
egy szívformába. A szappan és gyapjú kombiná-
ciója egy csodás, finom peelinget eredményez. 
Ideális ajándék születésnapra, karácsonyra és 
anyák napjára.
TIPP: Szaggatóformát - szív(cikkszám 301840)  
 és szappanillatolajat kérjük hozzárendelni!
Tartalom: 
● 200 g szappanmorzsa 
● 4 x 2 g nemezelő gyapjú, kevert színek 
● útmutató
30 18 81 per készlet ............................ 2.050,—

Szappangyurma - készlet

 

A szappan szappangyurmából való kreatív for-
málása  kitűnő alternatívája a szappanöntésnek. 
Így egyedi szappanokat készíthetünk  tetszés 
szerint, amelyeket ezenkívül még színezhe-
tünk és illatosíthatunk is. A szappandarabokat 
egyszerűen forró vízzel és étolajjal elkeverni, 
hagyni megduzzadni, jól átgyúrni és a kívánt for-
mába helyezni. A kész szappannak 3 – 4 napig 
száradnia kell, míg használatra kész lesz. 
Tartalom:  
● 500 g szappandarabok 
● 3 szappanfesték (sárga, piros és kék  
 színekben egyenként 10 ml) 
● 1 szaggatóforma hal 
● egy pár kesztyű  
● egy leírás
30 14 93 per cs. ................................... 5.720,—

Fürdőgolyók

A sajátkezűleg elkészíthető fürdőgolyók nagyon 
divatosak,frissítő és pihentető kényelmet közve- 
títenek. Az alapkomponens C-vitaminból (asz- 
korbinsav) áll, egyesítve más kozmetikai, bőr- 
ápoló termékekkel és pihentető kozmetikai vi- 
asszal, ami a fürdővízben teljes mértékben fel- 
oldódik. Az elkészített fürdőgolyókeveréket még 
szappanfestékkel, szappan-illóolajjal, natúrolajjal, 
őrölt fűszerekkel, szárított bogyókkal és levelek-
kel, stb. lehet szépíteni. 
Tartalom:  
● 3 különböző összetevő 
● 1 keverő spakli 
● 1 leírás

Mennyiség: kézzel készítve, kb. 12 – 13 go- 
 lyóhoz vagy fürdőgolyó formázó- 
 val kb. 10 golyóhoz

Fürdőgolyó - habzó
 

30 14 56 600 g/cs. ............................... 5.720,—

Fürdőgolyó - pezsgő
 

30 14 92 600 g/cs. ............................... 5.720,—

Barkácscsomag fürdőgolyó levendula

Pezsgő fürdési élmény lehelletnyi provansz illat-
tal saját készítéshez. A barkácscsomag tartalma 
elég öt, Ø 4 cm-es fürdőgolyóhoz.
Tartalom:  
● 270 g pezsgő fürdőgolyó 
● levendula szappanillatolaj 
● levendulavirágok 
● leírással
30 16 92 per cs. ................................... 6.100,—

Fürdőgolyóforma 

Öntőforma fürdőgolyók könnyű formálásához, 
egyszerűen a jobb és bal golyóformába a für- 
dőgolyókivonatot beletöltjük, a két formafelet 
összenyomjuk, és 5 – 6 órát száradni hagyjuk. 
Az öntőforma eltávolítása után hagyjuk további 
két napot száradni. 

Szív

Méret: kb. 37 x 30 mm, anyagszükséglet: kb. 50 g
30 18 76 per db ...................................... 950,—

Golyó

Méret: Ø kb. 35 mm, anyagszükséglet: kb. 45 g
30 14 57 per db ...................................... 950,—In

gy
en

es
 sz

ál
lít

ás
 2

7.
00

0 
Ft

-t
ól

  |
  K

ed
ve

zm
én

y 
ak

ár
 –

6 
%

-ig
  |

  Á
FÁ

-s
 á

ra
k 

fo
rin

tb
an

Kreatives_Gestalten_HU.indd   286 15.07.2020   16:10:33



01 02 10 30 32

51 67 72

Alkalmazási példa

KREATÍV HOBBI 287SZAPPANÖNTÉS - SZAPPANÖNTŐFORMÁK

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

Szappanillatolajak -  
aromaterápia
 

●	 koncentrátum	–	 
	 (10	–	15	ml	1	kg	szappanhoz)	 
●	 tesztelte	a	Svájci	Állami	 
	 Egészségügyi	Hivatal 
●	 finom,	válogatott	illatok	

Tartalom:	 20	ml
30 08 67 citrom ................................... 1.860,— 
30 08 68 rózsa ..................................... 1.860,— 
30 08 69 orgona .................................. 1.860,— 
30 08 70 barack ................................... 1.860,— 
30 08 71 levendula .............................. 1.860,—

Levendulavirágok

Illatos,	ömlesztett	levendulavirágok	illatpárnák,	
zsákok,	babák	megtöltéséhez,	szappanöntés-
hez,	stb.	vagy	egyszerűen	csak	szórni.	Egy	telje-
sen	természetes	nyersanyag	mindenféle	kémiai	
kezelés	nélkül.	Nem	élelmiszer,	fogyasztásra	
nem	alkalmas!	A	természetes	anyagok	mérete,	
alakja	és	minősége	változó,	és	a	szállítástól	
függően	a	mennyiségük	kissé	eltérhet.
60 31 05 50 g/cs. .................................... 900,— 
60 31 06 500 g/cs. ............................... 6.300,—

Rózsaszirom - piros

Ideális	szappanöntéshez,	a	szirmok	nem	csak	
csodálatosak	a	szappanban,	hanem	egyidejűleg	
ápoló,	illatozó	kiegészítők	is.	Nem	élelmiszer,	
fogyasztásra	alkalmatlan!
Tartalom:	 3	g
30 15 52 per cs. ...................................... 860,—

Sifon zsákocska
 
 
 

 
 
 
Szép,	készre	varrt	zsákocska	áttetsző	erős	sifon	
anyagból	azonos	színű	húzózsinórral.	Ideális	
szalvétatechnikához,	illat-,	ajándék-,	adventi	
naptárzsákocskának,	stb.	
Méret:	 kb.	9	x	12	cm
 

 
 
 

 
 
Színek + számok: 
fehér-01,	krém-02,	sárga-10,	piros-30,	borvörös-32, 
világoszöld-51,	tengerészkék-67,	orgona-72 
A színek számát kérjük megadni!
50 17 64 .. 6 db/cs. ................................ 680,—

Körömkefe / kézmosókefe

Alaposan	megtiszítja	a	kezet	és	a	körmöt.	 
Akrilfestékkel	kifestve	kedves	és	hasznos	 
ajándék	készülhet.	Masszív	fatest,	erős	mű- 
anyag	kefével.	1a	minőségű	osztrák	 
gyártmány.	
Méret:	 kb.	95	x	45	mm
10 21 52 per db ...................................... 720,—

SZAPPANÖNTŐFORMÁK

 

Öntőformához betét - HANDGEMACHTE 
Seife 100 % VON MIR

 

Betét	az	öntő	formáinkhoz.	
Méret:	 Ø	kb.	4,5	cm
30 16 87 per db ................................... 1.260,—

Szappanöntőformák 
4	részes.	Az	öntőformát	a	kreatív	betonhoz	és	
viaszhoz	is	felhasználhatjuk.	

Szappanöntőforma - kerek

Motívumméret:	 	 Ø	kb.	4	x	3	cm,	5,5	x	3	cm,	 
	 	 5	x	3	cm,	5	x	3	cm	 
	 	 (kupolaforma) 
Anyagszükséglet:	 kb.	41	g,	78	g,	27	g,	27	g
30 16 81 per db ................................... 2.230,—

Szappan öntőforma - négyzetek

Motívumméret:	 	 kb.	8,5	x	4	x	3	cm,	5,5	x	4	x	3	cm,	 
	 	 8	x	5	x	3	cm,	5	x	3,5	x	3	cm 
Anyagszükséglet:	 kb.	97	g,	72	g,	123	g,	68	g
30 16 80 per db ................................... 2.230,—

Szappan öntőforma - szívek

Motívumméret:	 	 kb.	4,5	x	7	x	3	cm,	7	x	7	x	3	cm,	 
	 	 4	x	5,5	x	3	cm,	3	x	4	x	3	cm 
Anyagszükséglet:	 kb.	44	g,	75	g,	36	g,	21	g
30 16 82 per cs. ................................... 2.230,—

Szappantartó - porcelán

Robusztus,	 
fényes	felületű	 
tartó,	ideális	le- 
festeni,	szalvéta- 
technikához,	stb.
Méret:	 kb.	13	x	9,5	cm 
Magasság:	 kb.	3	cm
50 22 33 per db ...................................... 820,—

3 A	szappant	a	formában	 
	 kb.	3	óráig	száradni	hagy- 
	 juk	és	a	betétet	egy	vékony 
	 tűvel	kiemeljük.

1 A	betétet	az	öntőformába	
helyezzük	motívummal	felfelé.

2 Az	öntőszappant	megolvaszt- 
	 juk	és	esetleg	színezzük.	A	 
	 folyékony	szappant	a	formába 
	 öntjük,	először	egy	vékony	 
	 réteget	egy	kanállal,	és	 
	 az	egészet	kiöntjük.
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Szilikon öntőforma -  
katicabogár / pillangó

Kiváló minőségű, rugalmas, terhelhető és újra-
használható szilikonforma gyönyörű szappanok 
készítéséhez. Nem mérgező, szappanöntő 
leírás mellékelve.

Motívumméret: kb. 3 – 4,4 cm 
Alapanyagszükséglet  
mindhez: kb. 160 g 
Hőálló: - 40 °C-tól +240 °C-ig
30 15 49 per db ................................... 2.120,—

FIMO soft - motívumformák

Részlethű és éles körvonalú mintavételre. 
Kiváló mintavételi pontosság, jó stabilitás és 
extra rugalmasság a könnyű eltávolításhoz. 
Mikrohullámú sütőben is használható, fagy- és 
hőálló - 15 °C-tól +80 °C-ig. Öntőporhoz, külön-
féle modellező masszához, kreatív betonhoz, 
szappanhoz, viaszhoz, stb. Élelmiszerekhez is 
alkalmas, így ideális csokoládéhoz is.
Motívumméret: kb. 20 – 70 mm
30 09 68 per db ................................... 2.920,—

ÖNTŐGYANTA & KELLÉKEK
Poliészterüveg gyanta

 
 
 
 

A kristálytiszta poliész- 
terüveggyanta használ- 
ható kagyló, kő, érme, 
fénykép, stb. berakásos  
brossokhoz vagy kulcs- 
tartókhoz. 0,3 – 3 %  
PGR keményítő hozzá- 
adásával rövid idő alatt  
szilárdra és repedés- 
mentesre szárad. A gyan- 
tát lehet öntvényben réte- 
gelni 15 mm vastagságig. Minimális vastagság 
4 – 5 mm. Gyanta színezőfestékkel a poliészter- 
üveggyantát tetszés szerint opálosra vagy  
színtelenre készíthetjük. Egy pontos termékle- 
írást és feldolgozási leírást mellékeltünk. 
TIPP: Vízálló csiszolópapírt (cikkszám 200368)  
 kérjük hozzárendelni!
 
30 02 75 1.000 ml/doboz .................... 9.900,—

Elválasztóanyag

 
Vízben oldódó. Az öntőgyanta  
megtámadja az öntvény készí- 
tésekor az ehhez szükséges  
formát, így előtte be kell kenni  
az elválasztóanyaggal.
Száradási idő: kb. 20 perc
30 02 81 100 ml/üveg .......................... 1.440,—

ÖNTŐMASSZÁK & KELLÉKEK
Kreatív - beton

Káros anyagoktól mentes, porszegény! A kre- 
atív-beton egy időjárásálló, fagyálló, kiváló mi- 
nőségű, jól feldolgozható beton-öntőmassza, ki- 
tűnően alkalmas különböző, dekoratív tárgyak, 
mint tálak, vázák, gyertyatartók, alátétek, stb. 
kiöntéséhez. Az optimalizált receptnek köszön- 
hetően ez a beton ideális kreatív alkalmazások- 
hoz otthonra, iskolába és szabadidős intézmé- 
nyekbe, védőkesztyű és védőszemüveg hasz- 
nálata nem szükséges. Öntőformának kiválóan 
alkalmasak étolajjal kikent műanyag formák, 
öntőformák, papírmasé-formák (folpack fóliával 
kibélelni) és sok más. Száradás (8 – 24 óra) 
után a kész betonrészeket akrilfestékkel fest-
hetjük. Német nyelvű leírással és biztonsági 
előírásokkal a dobozon.

30 14 94 2,5 kg/cs. .............................. 4.320,—

Akrilformák
Kétrészes, kristálytiszta, kreatív betonnal 
kiönthető.

Akrilgömb

Méret: Ø kb. 12 cm
30 01 27 4 db/cs. ................................. 2.160,—
Méret: Ø kb. 16 cm
30 06 23 5 db/cs. ................................. 4.660,—

Akrilcsillag

 
Hat csúccsal.
Méret: kb. 10 cm
30 01 29 5 db/cs. ................................. 1.730,—

Akrilszív

Méret: kb. 8 cm
30 01 24 5 db/cs. ................................. 1.730,—

TIPP: 
Minden öntőformánk használható 
szappanöntéshez! Használhat-
juk különböző öntőanyagokhoz, 
pl. viaszhoz, öntőmasszához, 
modellezőmasszához, betonhoz,  
stb. Kenjük ki az öntőformát a  
megkevert öntőmassza egy ré- 
szével. Így elkerülhető a bosz- 
szantó légbuborékok bezáró- 
dása! Ha az öntőformát kissé  
bekenjük mosogatószerrel,  
akkor könnyen kivehető lesz  
az öntvény.
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VIDEO
Webáruházunkban

  www.winkleriskolaszer.hu
Barkácstippek / Öntőmasszák / 

VIDEÓ kreatív beton

KREATÍV BETON
így működik

Nincs minimális rendelési összeg!
Áruértékfüggő postaköltség:
 9.000 Ft-ig csak 1.440,– Ft 
18.000 Ft-ig  csak 1.080,– Ft 
27.000 Ft-ig csak 720,– Ft
Ingyenes szállítás  
27.000,– Ft felett!
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KREATÍV HOBBI 289ÖNTŐMASSZÁK & KELLÉKEK

Öntőformák
Elasztikus, terhelhető és újrafelhasználható 
öntőforma. Kreatív beton, kiöntőpor, viasz, 
szappan és csokoládé kiöntéséhez alkalmas, 
leírással. Nem mosható mosogatógépben.  
Nem mérgező. 
Hőálló:  kb. 60 °C-ig

Négyzet kicsi

A 301523 cikkszám kombinálásával egy tálka 
készíthető. 
Motívumméret:  kb. 5,5 x 5,5 x 3,5 cm 
Anyagszükséglet: kb. 150 g kreatív betonpor
30 15 25 per db ................................... 1.080,—

Négyzet nagy

A 301525 cikkszám kombinálásával egy tálka 
készíthető.
Motívumméret:  kb. 8,5 x 8,5 x 3,5 cm 
Anyagszükséglet: kb. 400 g kreatív betonpor
30 15 23 per db ................................... 1.080,—

Tojás

Motívumméret:  kb. 10,5 x 8 x 3 cm 
Anyagszükséglet: kb. 400 g kreatív betonpor,  
  kb. 240 g öntőmassza 
30 17 24 per db ................................... 1.180,—

Nyúl

Motívumméret:  kb. 16,5 x 9 x 3 cm 
Anyagszükséglet: kb. 600 g kreatív betonpor,  
  kb. 500 g öntőmassza
30 18 16 per db ................................... 2.370,—

Csempe

A domború öntőbetéttel (cikkszám 301879) 
kombinálva egy szép minta keletkezik.
Motívumméret:  kb. 11 x 11 x 1 cm 
Anyagszükséglet: kb. 150 g öntőmassza vagy  
  300 g kreatív betonpor
30 18 78 per db ...................................... 700,—

Dombormű - öntőbetét virágkör

Az öntőformába (cikkszám 301878) besüllyesz-
teni. Így egy dekoratív csempét vagy egy mintás 
alátétet készíthetünk.
Motívumméret: kb. 11 cm
30 18 79 per db ...................................... 700,—

Öntőforma - adventi koszorú

Egy modern, időtlen adventi koszorú készíté-
séhez. Kreatív betonnal vagy öntőmasszával 
kiöntve egy négy mélyedéses lemezt kapunk. 
Többször használható. Nem mosható moso- 
gatógépben.

Motívum méret:  kb. 25 x 25 x 2 cm 
Gyertyamélyedés: Ø kb. 7 cm 
Anyagszükséglet: kb. 2.000 g kreatív betonpor  
  vagy öntőmassza 
Hőálló:  max. kb. 60 °C-ig
30 19 19 per db ................................... 2.610,—

1 Leírás alapján készítsük el a beton 
 masszát és egy olajjal jól kikent akril  
 félgömbbe töltsük bele.

2 A kisebbik akrilgömböt kívülről olajjal  
 bekenjük és a betonmasszába helyez 
 zük. Kővet vagy hasonló nehéz tárgyat   
 helyezünk rá..

3 Leírás szerint száradni hagyjuk és az  
 akrilformát eltávolítjuk. A betont csiszoló- 
 papírral megcsiszolhatjuk és akrilfes- 
 tékkel vagy aranylappal díszíthetjük.

Elkészítési példa

Elkészítési példa

Elkészítési példa 
Leáztatható matrica 1 – 4 (cikkszám 301918)
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Szilikon - öntőforma kövek

Kiváló minőségű szilikonból. Ideális önteni 
öntőmasszával, kreatív- vagy ékszerbeton-
nal. Szappanhoz és viaszhoz is használható. 
Nagyon könnyen leválasztható az öntvényről, 
alaktartó és újrahasználható.
Motívumméret:  4,5 x 6 cm – 8 x 5,5 cm 
Anyag szükséglet: kb. 610 g kreatív - betonpor,  
  kb. 570 g öntő massza 
Hőálló:  kb. 230 °C-ig
30 19 00 per db ................................... 3.150,—

Öntőforma - gyertyatartó

Strapabíró és kiváló  
minőségű öntőforma,  
ideális különböző modellező masszák,  
kreatív-beton, szappan, viasz, stb. öntéséhez.   
2 különböző motívum. Három teamécsessel. 

Méret:  Ø kb. 10,5 cm 
Anyagszükséglet: kb. 400 g 2 db-hoz 
Hőálló:  kb. 70  °C-ig.
30 02 24 per db ................................... 1.800,—

FIMO soft -  
motívumformák

Részlethű és éles körvonalú mintavételre.  
Kiváló mintavételi pontosság, jó stabilitás és 
extra rugalmasság a könnyű eltávolításhoz. 
Mikrohullámú sütőben is használható, fagy-  
és hőálló –15 °C-tól +80 °C-ig. Öntőporhoz, 
különféle modellező masszához, kreatív be- 
tonhoz, szappanhoz, viaszhoz, stb. Élelmi- 
szerekhez is alkalmas, így ideális csokolá- 
déhoz is.
Motívumméret: kb. 20 – 70 mm
30 09 68 per db ................................... 2.920,—

Gyertyatartó - fém
Praktikus gyertya- és teamé- 
csesbetét. Behelyezhető pl.  
modellezőmasszába, fába,  
zsírkőbe vagy betonba,  
gipszbe önthető. 
Méret: Ø kb. 44 mm 
Magasság: kb. 15 mm
30 15 54 12 db/cs. ............................... 1.540,—
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Kreatív - gyurmabeton

A kreatív gyurmabetonnal kedv és hangulat szerint formázhat és modellezhet. Mielőtt elkezdené, 
a betonhoz vizet (9:1) önteni és az eldobható kesztyűvel addig gyúrni, amíg a kívánt állagot elérte. 
Egy pontos angol és német nyelvű leírást a csomagoláson talál. Ezután formázhat, modellezhet, 
szaggathat, kivághat, pecsételhet, nyomtathat, gravírozhat, körbevonhat stb. Teljes száradás  
után a massza időjárásálló, fagyálló és vízálló - bel- és kültérre egyaránt alkalmas. 
A következő veszélyességi előírásokat vegye figyelembe a kreatív - gyurmabeton munka 
során: a cement a légutakat ingerelheti, súlyos szem- és bőrirritációt okozhat. Allergiás reakciót is 
idézhet elő. Ne kerüljön kisgyerekek kezébe. Védőkesztyű, védőruha, szem- és arcvédő használata 
ajánlott.
30 16 11 1 kg/cs. ....................................................................................................................3.120,—

3 Most már formázhatunk 
és modellezhetünk. Feldol-
gozási idő: kb. 1 óra. Gyurma- 
beton levegő hatására 
keményedik

1 Gyurmabetont leírás  
 alapján elkészítjük.  
 Kézzel (kesztyűt  
 viseljünk) elkeverjük és  
 átgyúrjuk amíg a massza 
 jól formálható lesz.
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KREATÍV HOBBI 291ÖNTŐMASSZÁK & KELLÉKEK

01 10 30 50 60

70 90

Öntőmassza - Keraflott

Tiszta fehér, kiváló minőségű speciális öntő- 
massza. Ideális óvodába és iskolába. Dombor- 
művek, figurák és dekorációs tárgyak öntésé-
hez. Egyszerűen keverhető és feldolgozható, 
60 percen belül megkeményedik, utána máris 
lefesthető. Nagyon kemény, szagtalan és nem 
mérgező! Leírás minden csomagon. 

30 18 66 5 kg/cs. ................................. 7.670,—

Alabástrom / modellgipsz

Gipszformák elkészítéséhez, öntéshez és  
számos más hobbi vagy stukkó munkához.  
Első osztályú minőség, tiszta természetes  
gipsz (alabástrom) magas fehértartalommal, 
sima és kopásálló felület, nagy ütés- és nyo- 
másállóság, gyorsan megköt, csekély tágulás. 
Elkészítés: Keverjük a gipszet tiszta, hideg 
vízbe, a vízmennyiség a kívánt állagtól függ, a 
feldolgozási idő a vízmennyiségtől függ. 

30 02 90 5 kg/cs. ................................. 1.800,— 
 5 cs.-tól ................................. 1.660,—

Színkoncentrátum

Erőteljes színek csodás  
eredményekhez! Az erősen  
pigmentált színezőt vízzel  
hígítva vagy higítatlanul min- 
den vízben oldódó lakkhoz,  
enyvhez, öntőmasszához,  
betonhoz, stb. használhatjuk.  
Ideális papírmerítéshez. Egymással vegyíthető. 
A festék nem mosható ki textíliákból. Viseljünk 
kesztyűt használatkor.
TIPP: Vinilkesztyűt (cikkszám 200704)  
 kérjük hozzárendelni!
 

 

 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10,  
piros-30, zöld-50, kék-60,  
ibolyaszín-70, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 22 62 .. 25 ml/üveg ........................ 1.040,—

Dekorációs fém
 

Hajszálvékony fémlemez. A dekorációs fémmel 
a legkülönbözöbb tárgyakat egyedivé és 
fényűzővé tehetjük. 
Méret: 140 x 140 mm
 

 
Színek + számok:  
arany-18, réz-28, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 00 31 .. 5 lap/cs. ............................ 1.260,—

Ragasztó - Art Deco -  
KREUL

Speciális ragasztó fém- 
lemezek és fémlemez- 
pelyhek rögzítéséhez.  
Vízbázisú.
50 06 15 50 ml/üveg ............................ 1.480,—

Védőlakk - Art Deco -  
KREUL

A fémlemezekkel  
aranyozott tárgyak  
védéséhez, beltérre,  
vízbázisú. 

50 06 14 50 ml/üveg ............................ 1.480,—

Öntvényfül
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Az öntőmasszába kell beletenni.
 
30 02 33 10 db/cs. .................................. 180,—

Elválasztóspray -  
színtelen

Értékes mintavételi modelleket, műanyag-,  
latex- és szilikonformákat a mintavétel vagy  
a kiöntés előtt egész vékonyan befújjuk.  
A leválasztó anyag csak a nem felszívó  
anyagokhoz alkalmas, pl. üveg, fém, kerá- 
mia, porcelán, viasz, öntőviasz és műanyag. 
Ezenkívül festett vagy lakkozott dekorációs-  
és használati tárgyakhoz is alkalmas. A levá- 
lasztóanyagfelvitel nem látható, ezért a for- 
mázás után is rajta marad. A modell így egy 
kiváló érintés és elszíneződés elleni védel- 
met kap, amely minden környezeti hatás,  
izzadság, nedvesség és por ellen ellenálló.  
Ezért a sprayben található teflon (polytetra- 
fluorethylen) felelős. Különösen alkalmas  
nehezen mintázható formák előkezeléséhez. 
Szín: színtelen
30 14 11 300 ml/doboz ....................... 2.370,—

Gipsztál  PVC - SCHULLER
 

Puha, tartós minőség, gyorsan és könnyen 
tisztítható. 
Méret: Ø kb. 120 mm 
Magasság: kb. 90 mm
20 02 70 per db ...................................... 430,—

Spakli 50 mm - SCHULLER

1. oszt. minőség, hajlékony, hidegen kovácsolt, 
jó fogású fanyéllel. RENDSZER: BLOKK 11, 
cikkszám 200346, 10 spaklinak. 

Méret: 50 mm
20 02 59 per db ...................................... 540,—Elkészítési példa Színkoncentrátum (cikkszám 502262..)

Elkészítési példa mit Kerzengießform - Osterei 
(Cikkszám 300202
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KREATÍV HOBBI ELVÁLASZTÓ MASSZA & KELLÉKEK292
ELVÁLASZTÓ MASSZA  

& KELLÉKEK
Szilikon -  kaucsuk Silcolan NV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●	 egyszerű,	rugalmas	öntőformák	előállításához 
●	 folyékony	szilikon	kaucsuk	 
●	 alacsony	viszkozitású	és	közepesen	rugalmas 
●	 öntőforma	domborművekhez,	figurákhoz,	 
	 díszpanelek	öntése	öntőgyantával,	gipsszel,	 
	 cementtel,	viasszal	 
●	 a	forma	többször	használható	 
●	 nem	alkalmas	közvetlenül	a	bőrre	való	 
	 felvitelre 
●	 10	ml	szilikonkatalizátor
30 02 72 500 g/doboz ......................... 8.320,—

Szilikon olaj - Fluid

Szilikon-kaucsuk	formaleválasztó	használata: 
Nem	mindig	olyan	használatrakész	a	szilikon 
állaga,	mint	amilyenre	egy	speciális	formázó- 
művelethez	kellene	legyen.	Ebben	az	esetben	 
a	szilikon-olaj-folyadékot	egy	kimért	kis	meny- 
nyiségben	hozzá	kell	adni.	A	szilikon-olaj-folya- 
dék	hozzáadása	csökkenti	a	Shore-féle	ke- 
ménység	szerinti	A	fokot,	a	készítendő	forma	
kissé	puhább	és	elasztikusabb	lesz.	
Hozzáadható	mennyiség:	 1	–	10	%
30 18 24 100 ml/üveg .......................... 1.690,—

Formalate
 

 
A	természetes	kaucsuk	alapú	előrevulkanizált,	
folyékony,	egykomponensű	öntőformakészítő	
anyagot	kimondottan	figurák	vagy	tárgyak	 
gyors	mintavételére	és	varratmentes	csőfor- 
mák	készítésére	fejlesztették	ki.	A	koncentrált, 
higítatlan	latex	Formalate	öntőanyagból	kitű- 
nően	strapabíró,	stabil,	nagyon	rugalmas	és	 
pontos	öntőformák	készülnek.	Ezeket	majd- 
nem	minden	öntőanyaggal,	mint	pl.	poliészter- 
gyanta,	modellezőgipsz,	kerámia	öntvényve- 
gyületek,	öntőviasz,	öntőszappan	használ- 
hatjuk.	Nem	tartalmaz	káros	vagy	agresszív	
anyagokat. 

30 02 86 800 ml/doboz ....................... 7.380,—

Formaform
 
 
 
 

Ezt	a	szintetikus,	gumiszerű	öntőforma	készítő	
anyagot	forró	vízfürdőben	kell	megolvasztani.	
Utána	azonnal	fa,	üveg,	fém,	műanyag,	kő,	gipsz	
stb.	tárgyak	mintavételére	használjuk.	A	rosszul	
sikerült	öntőformákat	újra	be	lehet	olvasztani.	 
A	Formaform	természetes	bázisú.
 
30 02 85 1.250 g/doboz ...................... 6.800,—

Creaform - gyorsformázó massza  
készlet
 

 
Egy	nagyon	gyors	öntőforma	készítő	anyag,	 
amellyel	egy	formát	8	–	10	perc	alatt	el	lehet	 
készíteni.	Ezen	felül	ezzel	az	anyaggal	töké- 
letesen	és	hajszálpontosan	testrészekről	is	 
lehet	mintát	venni.	A	megkeményedési	időt	 
követően	a	kész	formát	mindenféle	kerámia	 
öntőanyaggal,	viasszal,	szappannal	stb.	ki	 
lehet	önteni.	A	Creaform	egy	teljesen	termé- 
szetes,	növényi	bázisú	készítmény,	ezáltal	 
gyermekek	és	fiatalok	is	használhatják.	 
Keverési	arány	1:3

Anyagszükséglet:	 
kisgyermekkézhez	kb.	100	g,	 
gyermekkéz	2	éves	kortól	kb.	200	g 
A	szükséglet	nagyon	függ	az	 
edény	méretétől.
Tartalom: 
●	 450	g	Creaform 
●	 1.000	g	Artestone	kiöntőmassza	 
●	 útmutató
30 14 12 per készlet ............................ 6.730,—

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an

1 Vegyük	a	tárgyat	a	 
	 kezünkbe.

2 Mártsuk	bele	a	kezünket	a	 
 masszába	és	ne	mozgassuk, 
	 amíg	meg	nem	keménye- 
	 dik,	kb.	8	–	10	perc.

3 Nyissuk	szét	a	formát,	távolítsuk	el	a	kezet,	zárjuk	össze  
	 a	formát,	végezetül	öntsük	ki.

●			alkalmas
●●	nagyon	jól	alkalmas

Szilikon	kau-
csuk	cikkszám	
300272

Formalate 
cikkszám 
300286

Formaform 
cikkszám	
300285

Creaform 
cikkszám 
301412

Modellek	csekély	hátlappal:	 
markolatok,	tálak,	bútordíszrészek,	stb. ●●

Domborművek	extrém	hátlappal 
lapos	dombormű	figurák,	techn.	formai	rész ● ● ● ●

Figurák	és	techn.	használati	részek: 
csavarok,	szerszámok,	berendezések ●● ●

Bőrformájú	kinézet	szobrokon ● ●

Nagy	figurák	(támasztékkal) ●● ●

Gumihoz	hasonló	formák	elkészítése: 
kerekek,	játékfigurák,	techn.	formai	részek ● ● ●●

MELYIK FORMÁZÓ MASSZA,  MILYEN FORMÁZÁSHOZ?
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MOZAIK - KERESZT

Fa - kereszt lapos kivágással
(Cikkszám 102296) lásd 157. oldal

Mozaik - kerámia mini -  
előnyös csomag
(Cikkszám 300889) lásd fent

Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd 297. oldal

ALAPANYAG
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KREATÍV HOBBI 293MOZAIK & KELLÉKEK

Ékszertartó 
 
Ékszertartó mozaikmunkákhoz és ékszerbeton- 
hoz, nikkelmentes. Karikával, köztes gyűrű nélkül.
Szín: platina

Kereszt kicsi
 
 
 

Nano és mini 
mozaikhoz.
H x Sz x M: kb. 34 x 21 x 5 mm (karika nélkül),  
Formaszélesség: kb. 7 mm, formamélység:  
kb. 2 mm, karika belül: Ø kb. 2 mm
30 08 91 per db  ..................................... 540,—

Kereszt nagy
 

 
 
 

Mini mozaikhoz.
H x Sz x M: kb. 38 x 26 x 5 mm (karika nélkül),  
Formaszélesség: kb. 5 mm, formamélység:  
kb. 3 mm, karika belül: Ø kb. 2 mm
30 08 92 per db ...................................... 560,—

Szív
 

Nano mozaikhoz.
H x Sz x M: kb. 45 x 40 x 5 mm (karika nélkül),  
Formaszélesség: kb. 4 mm, formamélység:  
kb. 3 mm, karika belül: Ø kb. 2 mm
30 09 00 per db ...................................... 560,—

Hal
 
 

Mini mozaikhoz.
H x Sz x M: kb. 60 x 30 x 5 mm (karika nélkül),  
Formaszélesség: kb. 7 mm, formamélység: 
kb. 3 mm, karika belül: Ø kb. 2,5 mm
30 08 98 per db ...................................... 560,—

Köztes gyűrűk
 
 
 
 

Átmenő- vagy rögzítőgyűrűnek stb. használható. 
(az akasztók a helyes irányba fordul), nikkel-
mentes.
Vastagság: kb. 1 mm 
Szín: platina

Méret: Ø kb. 7 mm
70 01 29 20 db/cs. .................................. 430,—
Méret: Ø kb. 9 mm
70 01 30 20 db/cs. .................................. 520,—

Csipesz  
Elengedhetetlen segédeszköz finom munkákhoz 
gyöngyökkel, ékszerekkel, mozaikkal, papírral, 
stb., robusztus kivitel, nemesacél.
 
  

Hossz: kb. 11,5 cm
20 06 92 per db ................................... 1.000,—
 
  

Hossz: kb. 15 cm
20 06 93 per db ...................................... 630,—

Mozaik - kerámia motívumok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiváló minőség, mázzal bevont, válogatott szí- 
nek. Előfordulhat, hogy a vastagság változó, mi- 
vel az agyagot először égetik és aztán mázaz-
zák vagy lazúrozzák. 
Motívumok: csillag, hold, cseppek, virág és szív 
Méret: kb. 10 x 10 – 15 x 15 mm 
Vastagság: kb. 3 mm
30 08 85 kb. 100 db/cs. ....................... 2.370,—
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MOZAIK & KELLÉKEK

Mozaik - kerámia nano és mini
A legkisebb kerámialap a világon! Készíts 
magad mozaikot! Ezekkel a kicsi lapokkal 
ötleteinknek semmi nem szab határt. Mindegy, 
hogy ékszer, kép vagy fadoboz. Egyszerűen 
alkalmazható, kiváló minőség, zománcozott. 
TIPP: Egy csipesz segítségével a legszebb  
 minták készülhetnek. 

Mozaik - kerámia nano

Méret: kb. 3 x 3 mm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Tartalom: kb. 7 g 
Szín: kevert színek
30 12 05 99 kb. 300 db/cs. ................... 1.190,—

Mozaik - kerámia mini -  
előnyös csomag

Méret: kb. 5 x 5 mm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Tartalom: 50 g 
Szín: kevert színek
30 08 89 kb. 450 db/cs. ....................... 2.930,—
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Mozaik - kerámiakövek Fllip mini

Előnyös csomag, kiváló minőség. Az innovatív 
gyártási folyamatnak köszönhetően mázazott 
porcelánból, egy erős máz kombinációjával, az 
éleken csodás fényvisszaverődés keletkezik. 
Keverék külöböző színű és formájú kövekből, 
fagyálló. 
Méret: kb. 5 – 30 mm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Szín: kevert színek 
Felület: kb. 35 x 35 cm 
Tartalom: kb. 850 db
30 17 16 1 kg/cs. ................................. 7.880,—

Mozaik - kerámiacserép

Kiváló minőségű, először mázzal bevonva - utá-
na széttörve, különböző formában és méretben. 
Méret: kb. 10 – 60 mm 
Vastagság: kb. 7 mm 
Felület: kb. 25 x 25 cm (500 g)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Színek + számok: 
sárga / piros árnyalatok-10,  
zöld árnyalatok-50,  
kék árnyalatok-60,  
világoskék / antracit  
árnyalatok-61,  
kevert színek-99 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 06 .. 500 g/cs. ........................... 2.930,—

Előnyös csomag 

Méret: kb. 10 – 60 mm 
Vastagság: kb. 7 mm 
Felület: kb. 100 x 100 cm (2.000 g) 
Szín: kevert színek
30 08 90 2.000 g/cs. ............................ 9.320,—

Mozaik - kerámia cserepek mintával

Kiváló minőség, előszőr mázzal bevonva - majd 
széttörve, különböző méretekben és formákban 
válogatva. 
Méret: kb. 10 – 60 mm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Felület: kb. 25 x 25 cm (500 g)
30 16 29 500 g/cs. ............................... 2.020,—

Mozaik - üvegkövek
 

 
Nem vágott,  
hanem öntött,  
ezáltal mindig  
pontos méret,  
azonnal fel- 
használható,  
sima felület  
kőhöz hasonló  
hatással, nem  
átlátszó, az  
alja barázdált - 
jól tapad! 
Méret: 10 x 10 mm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Tartalom: 200 g 
Felület: kb. 20 x 20 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
fehér-01, citromsárga-10, narancssárga-20, 
piros-30, világoszöld-51, fenyőzöld-59,  
égszínkék-61, ultramarinkék-69, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 99 .. 300 db/cs. ......................... 1.030,—

Elkészítési példa mit Kreatív - beton (cikkszám 301494)

60

10 50

61

Elkészítési példa
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Elkészítési példa

Nincs minimális rendelési 
összeg! Ingyenes szállítás 

27.000,– Ft felett!

Kreatives_Gestalten_HU.indd   294 15.07.2020   16:10:06



Elkészítési példa mit  
Mozaik - Tükörmozaik 20 x 20 mm (cikkszám 300902) és  
akrilgömb - Ø 16 cm (cikkszám 300623)

Mozaik - üvegkövek színes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastagság: kb. 4 mm 
Tartalom: 200 g 
Felület: kb. 20 x 20 cm 
Szín: kevert színek

Méret: kb. 10 x 10 mm
30 08 73 300 db/cs. ............................. 1.080,—
Méret: kb. 20 x 20 mm
30 08 74 70 db/cs. ............................... 1.030,—

Mozaik - üvegkövek jég

Előnyös csomag, kiváló minőség. A jég üveg tel-
jesen színezett üvegből van és mindkét fele hasz- 
nálható. A kövek különlegessége a különböző ki-
nézet, egyik oldala irizáló. A kissé ívelt felületnek 
köszönhetően a mozaik különösen élénk és jól 
kombinálható más kövekkel. Különböző színek 
keveréke, lépésálló, nem karcolódik és fagyálló.
TIPP: Nagyon jól illik mécsesekhez,  
 mivel átlátszó.
Méret: kb. 15 x 15 mm 
Vastagság: kb. 4 – 4,5 mm 
Szín: kevert színek 
Felület: kb. 36 x 36 cm 
Tartalom: kb. 500 db
30 18 10 1 kg/cs. ................................. 6.190,—

Mozaik - üvegkkövek fantázia

Előnyös csomag,  
kiváló minőség teljes  
mértékben átszínezett  
üveg élénk színekben.  
A puha éleknek és a  
sima hátoldalnak köszön- 
hetően egyszerűen és  
könnyen lehet velük dol- 
gozni. Szilánkok nélkül  
jól vágható a mozaikfo- 
góval (cikkszám 301719).  
A keverék különböző  
színekből és formákból  
áll, nem átlátszó,  
fagyálló. 
Méret: Ø kb. 12 mm,  
 10 x 10 és 20 x 20 mm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Szín: kevert színek 
Felülelet: kb. 40 x 40 cm 
Tartalom: kb. 700 db
30 17 15 1 kg/cs. ................................. 6.770,—

Mozaik - üvegkövek cserép

Tört, színes és nem áttetsző üveg élénk színek-
ben, lekerekített élekkel. 
Méret: kb. 5 – 35 mm 
Vastagság: kb. 2 – 3 mm 
Tartalom: 1.300 db 
Szín: kevert színek
30 16 77 2 kg/cs. ................................. 4.860,—

Mozaik - tükörmozaik
 
 
 

 

Ideális különleges díszítésekhez mozaikozásnál.
Méret: kb. 10 x 10 mm, vastagság: kb. 2 mm 
Tartalom: kb. 420 g
30 09 05 540 db/cs. ............................. 1.390,—
Méret: kb. 10 x 10 mm, vastagság: kb. 6 mm, 
Tartalom: kb. 620 g
30 09 01 465 db/cs. ..............................1.110,—
Méret: kb. 20 x 20 mm, vastagság: kb. 6 mm, 
Tartalom: kb. 640 g
30 09 02 115 db/cs. ................................ 900,—

Mozaik - üvegkövek Millefiori

A Millefiori olasz kifejezés „ezer virág“-ot  
jelent. A kerek kövek előállításához üveg- 
rudak készülnek egy bonyolult folyamatban  
és komplex színszerkezet segítségével.  
A rudacskákat kézzel korongokra törik, így 
különböző magasságú (vastagságú) dara- 
bok keletkeznek. A tört felület a mozaiküveg- 
nek egy intenzív ragyogást kölcsönöz, amely  
a színeket még jobban hagyja érvényesülni.  
Előtűnnek a kifinomult és részletgazdag mo- 
tívumok. Kiváló minőségűek és tartósan 
megőrzik a ragyogásukat.
Méret: Ø kb. 7 – 8 mm 
Vastagság: kb. 2 – 7 mm 
Szín: kevert színek 
Tartalom: kb. 200 db
30 17 18 100 g/cs. ............................... 3.130,—

KREATÍV HOBBI 295MOZAIK & KELLÉKEK

TIPP: 
Az üveg és mozaik harapófogóval 
(cikkszám 301719) egyszerűen és 
pontosan vághatunk üveg- és kerá-
miamozaikot.

Barkácstipp-leírás webáruházunkban: Barkács-
tipp / Mozaik: Virágcserép Millefiori

Elkészítési példa
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Nappal Éjjel

Nappal Éjjel
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Elkészítési példa  
Üres CD  
(cikkszám 101107)
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MDF - Alátét

Kétrészes alátét mélyedéssel. Ideális a nano, 
mini és minden műgyantamozaik elkészítésé-
hez. 
Vastagság: kb. 7 mm 
Mélyedés: kb. 4 mm

Négyzet

Méret: kb. 11 x 11 cm
10 12 53 per db ...................................... 680,—
Méret: kb. 20 x 20 cm
10 23 17 per db ................................... 1.350,—

Csillag

Méret: kb. 16 cm
10 12 55 per db ...................................... 790,—

Szív

Méret: kb. 16 x 16 cm
10 22 70 per db ...................................... 760,—

Mozaik Softglas - négyzet
 
A kevert színek semleges (pl.: fehér) köveket is 
tartalmazhatnak, nem átlátszóak.  
Méret: kb. 10 x 10 mm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Tartalom: 125 g
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
sárga / narancssárga / piros árnyalatok -10,  
zöld árnyalat-50, kék árnyalat-60,  
kevert színek-99 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 01 .. kb. 125 db/cs. ....................1.110,—

Mozaik előnyös csomag - Softglas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Különböző színű, formájú és méretű mozaikok 
keveréke, nem átlátszó. 
Méret: kb.  8 – 25 mm 
Vastagság: kb. 4 – 5 mm 
Szín: kevert színek
Tartalom: 1.500 g / cs. (kb. 700-1.100 db)
30 08 87 per cs. ................................... 8.420,—
Tartalom: 3.000 g (kb. 800 – 2.200 db)
30 08 88 per cs. ................................. 14.900,—

Mozaik - Softglas  
sokszögű

A kevert színek  
semleges (pl.: fehér)  
köveket is tartalmaz- 
hatnak, nem átlátszóak.  
Különböző formában  
és méretben.
Méret: kb. 8 – 15 mm 
Vastagság: kb. 5 mm 
Tartalom: 125 g

 
Színek + számok: 
sárga / narancssárga / piros árnyalat-10,  
zöld árnyalat-50, kék árnyalat-60,  
színesen kevert-99 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 02 .. kb. 70 – 100 db/cs. .............1.110,—

Mozaik - Softglas éjjel világító -  
előnyös csomag

Különböző formák és méretek keveréke,  
nem átlátszó.
Méret: kb. 10 – 15 mm 
Vastagság: kb. 4 – 5 mm 
Szín: zöld / kék fluoreszkáló 
Tartalom: 420 – 460 db
30 14 31 500 g/cs. ............................... 6.210,—
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BARKÁCSTIPP:  KERTI  MŰVÉSZET

Hungarocell golyó - osztható Ø 250 mm
(Cikkszám 300657) lásd 331. oldal

Mozaik motívum - kerámia
(Cikkszám 300885) lásd 293. oldal

Mozaik - Softglas  
éjjel világító - előnyös csomag
(Cikkszám 301431) lásd jobbra

Üvegkavics - opál
(Cikkszám 30146999) lásd 297. oldal

Mozaik - ragasztó Ultramastic
(Cikkszám 300881) lásd 298. oldal

Fugamassza - Ultracolor Plus
(Cikkszám 300882) lásd 298. oldal

További mozaikköveket a 293. 
oldaltól talál

ALAPANYAG
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Üvegkövek - mini

Kiváló minőség, a lekerekített üvegkövek teljes 
mértékben átszínezett üvegből vannak, kilenc 
színben válogatva. A kövek átlátszóak és így 
lámpákhoz, mécsesekhez a legjobban alkalmas. 
Méret: Ø kb. 10 – 12 mm 
Szín: kevert színek 
Tartalom: kb. 370 db
30 17 17 500 g/cs. ............................... 4.250,—

Üvegkövek 

Ezek az átlátszó 100 %-osan átszínezett 
üvegrögök kihangsúlyozzák a dekorációkat és 
a barkácstárgyakat. Ideálisak mozaikozáshoz, 
gyertyazseléhez, dekorációhoz, stb.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Méret: Ø kb. 15 – 20 mm 
Tartalom: kb. 100 db
30 11 55 00 per cs. kristály .................... 630,—
30 11 55 10 per cs. sárga ....................... 900,—
30 11 55 30 per cs. piros ..................... 1.330,—
30 11 55 50 per cs. zöld .......................... 720,—
30 11 55 60 per cs. kék ........................... 720,—
30 11 55 99 per cs. kevert színek .......... 850,—
 
Méret: Ø kb. 25 – 30 mm 
Tartalom: kb. 27 db
30 11 56 00 per cs.  kristály ................... 630,—
30 11 56 99 per cs.  kevert színek ......... 850,—

Üvegkavics - frosted
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ezek a kissé átlátszó üvegkövek kihangsúlyoz- 
zák a dekorációkat és a barkácstárgyakat. 
Ideálisak mozaikozáshoz, gyertyazseléhez, 
dekorációkhoz, stb.
Méret: Ø kb. 15  – 20 mm 
Szín: kevert színek 
Tartalom: 500 g (kb. 120 db)
30 07 00 500 g/cs. .................................. 850,—

Üvegkavics - opál

Ezek az átlátszó, 100%-osan átszínezett 
üvegrögök kihangsúlyozzák a dekorációkat és 
a barkácstárgyakat. Ideálisak mozaikozáshoz, 
gyertyazseléhez, homok- és díszítőgranulátumos 
alkotásokhoz.  
Méret: Ø kb. 15 – 20 mm 
Szín: kevert színek 
Tartalom: 500 g (kb. 100 db)
30 14 69 99 500 g/cs. ........................... 1.080,—

Féldrágakövek

Dobban simára polírozott természetes kövek 
színpompás keveréke. A formák és színek sok 
mindenhez ihletet adnak, pl. dekoráció, mozaik, 
játékkövek a kincsesládikóba, gyerekszületés- 
napra vagy elsőáldozásra, stb.
Méret: Ø kb 5 – 10 mm 
Szín: kevert színek
30 18 22 1.000 g/cs. ............................ 5.720,—

Barkácsragasztó 

 

Univerzális barkácsragasztó,  
papírhoz, kartonhoz, fához,  
dekorgumihoz, filchez, kristály- 
kövekhez, mozaikhoz, üveg- 
hez, stb. Mozaikmunkáknál  
a ragasztót pontszerűen fel- 
vinni, mozaikot ráhelyezni és  
24 órát száradni hagyni. 
TIPP: Csak annyi ragasztót használjon, amin a  
 mozaik függőleges felületen nem csúszik  
 le. A fugát tartsuk tisztán, különben nem  
 marad hely a fugamasszának.  
 Szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 90 g / flakon
40 02 98 per db ................................... 1.150,—

Mozaikragasztó - Rapido

Gyors, speciális ragasztó  
átlátszó vagy kerámia mozai- 
kok ragasztásához üvegre  
vagy más felületre. Kiválóan  
alkalmas függőleges munkák- 
hoz, a ragasztót felvinni, kb.  
20 percig levegőzni hagyni majd  
végezetül ráhelyezni a mozaikokat.  
A ragasztási folyamat azonnal elindul, ezáltal 
nem csúszik el többet. Végleges kiszáradás 
2 – 3 óra után, szárazon tejes-átlátszó. Ajánlott 
a munka után a kezet és az ecsetet azonnal 
lemosni vízzel. 
Mennyiség: 51 g / flakon
30 08 77 per db ...................................... 990,—

Mozaikragasztó - STANGER
 
 

 

Mozaikkövek ragasztásához  
kerámiára, üvegre, tükörre, 
fára és sok más alapra.  
Szárazon átlátszó és vízálló. 
Mennyiség: 80 g / flakon
40 03 58 per db ...................................... 920,— 
 6 db-tól .................................... 880,—

KREATÍV HOBBI 297MOZAIK & KELLÉKEK

Elkészítési példa  
Barkácsragasztó (cikkszám 400298) és  
Üvegkocka - átlátszó (cikkszám 600107, 501181)
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Elkészítési példa  
MDF - Alátét (cikkszám 102317)
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KREATÍV HOBBI MOZAIK & KELLÉKEK - MŰGYANTA MOZAIK298

Elkészítési példa

Mozaik - ragasztó Ultramastic
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiváló, használatrakész ragasztóanyag külön- 
böző alkalmazáshoz, diszperzióbázisú, meg- 
keményedett állapotban magas flexibilitású. 
Különösen praktikus, mivel gyorsan szárad, 
már néhány óra eltelte után fugázható, vízálló, 
fagyálló. Ragaszt kerámiát, hungarocellt, üve- 
get, fát, fémet, sokféle műanyagot, stb. Prak- 
tikus, visszazárható műanyag vödörben. 
Felület: 1 gömb Ø kb. 250 mm /  
 kb. 1 kg mozaik - ragasztó 
Szín: fehér
30 08 81 1 kg/cs. ................................. 2.360,—

Mozaik - fugaanyag
 
 

 
 

Jól feldolgozható fuga- 
anyag, a keverési arány  
egy rész víz 3 rész  
porhoz. 
Felület: kb. 30 x 30 cm 
Szín: fehér
30 02 92 250 g/cs. .................................. 700,—

Fugamassza Ultracolor Plus

Kiváló por fuga- 
massza, minden- 
féle használatra,  
megszilárdult álla- 
potban nagyon  
flexibilis, nem  
szennyeződik.  
Gyorsan, repe- 
désmentesen  
köt meg. Már  
15 – 30 perccel  
a felvitel után le  
lehet törölni szi- 
vaccsal, víz- és  
fagyálló, széle- 
sebb fugákhoz is  
alkalmazható 20  
mm-ig. Vízzel  
kell keverni. 
Felület: 1 gömbhöz (átmérő kb 300 mm)  
 kb. 1 kg fugamassza szükséges.  
Szín: fehér
30 08 82 2 kg/cs. ................................. 2.810,—

Mozaik - fugázó fekete

Kiváló, CG-2 minőségű flexibilis fugázópor 
kimondottan keskeny fugákhoz, mivel kvarc- 
porból és nem kvarchomokból készül. Fagy- 
álló, kosztaszító és könnyű tisztítani.
Felület: kb. 1,5 – 3 kg / m2,  
 fugaszélességtől függően 
Szín: fekete
30 18 11 500 g/cs. ............................... 1.400,—

Mozaik - fugavédő

Átlátszó, káros anyagoktól  
mentes fugavédő a kész mozaik- 
munkák védelmére. Megakadá- 
lyozza a szennyeződést és véd  
az időjárás viszontagságai ellen. 
A bevont felület egy nedves ken- 
dővel könnyedén tisztítható. 
A fugavédő minden mozaikfe- 
lületre használható.  
Felület: kb. 1,5–2 m2 
Mennyiség: 100 g / üveg
30 14 55 per db ................................... 1.690,—

Viszkózszivacs - SCHULLER

Profi minőségű, finom pórusú különböző  
munkatechnikákhoz és használatra. 
Méret: kb. 150 x 110 x 40 mm
20 02 71 per db ................................... 1.150,—

Üveg- és mozaik harapófogó

Ez a fogó lehetővé teszi az üveg- és kerámia- 
mozaikok egyszerű és pontos vágását. Az 
állítható ütközőnek köszönhetően több, egy- 
forma nagyságú darabot lehet egyszerre vágni. 
Mozaikfogó keményfém-vágókerékkel, amit 
kopás esetén tovább lehet gördíteni. A fogan- 
tyúk csavaros csuklóval vannak összecsava-
rozva. 
Hossz: 205 mm
30 17 19 per db ................................... 6.050,—

Tartalékkerék üveg- és  
mozaik harapófogóhoz

Tartalékkerék csavarral  
üveg- és mozaik harapó- 
fogóhoz (cikkszám 301719). 
Méret: Ø kb. 20 mm
30 17 20 per db ................................... 2.120,—

MŰGYANTA MOZAIK
Mozaik - műgyanta

Csekély súlya miatt papírra is ragasztható.  
Nagyon vonzó kinézetű, fugamasszával  
vagy anélkül. 
TIPP: Speciális ragasztót műgyanta mozaik- 
 hoz (cikkszám 300878) vagy ragasztó- 
 szalagot (cikkszám 300883) kérjük hozzá- 
 rendelni, mivel másféle ragasztó feloldja  
 a műgyanta mozaikokat.
Átlátszó
 

Mozaik különböző színekben. 
Méret: kb. 5 x 5 mm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Tartalom: kb. 700 db
30 13 21  45 g/cs. ................................ 1.060,— 
  10 cs.-tól .............................. 1.010,—
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Nincs minimális rendelési összeg!
Áruértékfüggő postaköltség:
 9.000 Ft-ig csak 1.440,– Ft 
 18.000 Ft-ig  csak 1.080,– Ft 
 27.000 Ft-ig csak 720,– Ft
Ingyenes szállítás 27.000,– Ft felett!
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Csillám
 

Csillogó hatással, 
nem átlátszó
Méret: kb. 10 x 10 mm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Tartalom: kb. 190 db
 

Színek + számok:  
pink-43, zöld-50, kék-60, barna-80 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 12 .. 45 g/cs. ............................. 1.030,—

Mozaikragasztó műanyag kövekhez
 

Káros anyagoktól mentes, gyorsan tapadó  
speciális ragasztó műgyanta mozaikot felra- 
gasztani üvegre és más felületre. A ragasztó 
kicsit sűrűbb, ezért megakadályozza a kövek 
elcsúszását a függőleges munkáknál. Végle- 
ges kiszáradás 2 – 3 óra után, szárazon átlát- 
szó. A munkaeszközöket tisztítsuk vízzel. 
Mennyiség: 50 g / flakon
30 08 78 per db ...................................... 950,—

Kétoldalú ragasztószalag - átlátszó
 
 

Egyszerűen a mozaikköveket a ragasztószalag-
ra helyezni, levágni, fóliát lehúzni, felragasztani 
és kész van egy csodás dekorációs ötlet. 
Szélesség: kb. 10 mm 
Hossz: kb. 18 m
30 08 83 18 m/tekercs ........................ 1.690,—

OLVASZTÓ GRANULÁTUM  
COLOURAPLAST

Colouraplast - granulátum

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Ennek a technikának az alapanyaga kicsi  
színes polisztirolgyöngyök, amelyeket egy  
fém formában a kemencében megolvasz- 
tunk és a kívánt dekorációs koronggá alakít- 
juk. Az így összeállított képek egyedi műre- 
mekek és dekorációs tárgyak, mint függő- 
dísz, álomfogó, színes korongok, dekorké- 
pek, alátétek, térelválasztók, medálok, stb.  
A colouraplast egy teljesen veszélytelen  
anyag, amely nem tartalmaz káros kémiai  
anyagokat. Ha az anyagot túl sokáig vagy  
túl magas hőmérsékleten melegítik, akkor 
 kellemetlen szagok keletkezhetnek, ezek  
viszont nem ártalmasak az egészségre.  
Mindegyik csomaghoz egy részletes 
leírás tartozik!

Színek + számok: 
színtelen-00, tojássárga-16, narancssárga-20, 
középpiros-35, sötétpiros-39, fűzöld-51,  
halványkék-61, sötétkék (középkék)-69 
A színek számát kérjük megadni!
50 15 13 .. 200 g/doboz ...................... 1.940,—

Colouraplast - induló készlet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Készíts magad színes korongokat! Hagyjuk 
magunkat a kész dekorkorong színjátékától 
lenyűgőzni. 
Tartalom:  
● 6 cs. colouraplast 30 g / cs., színtelen,  
 citromsárga, narancssárga, középpiros,  
 fűzöld és sötétkék színekben 
● 2 fémforma Ø 80 mm és 132 mm 
● 1útmutató
50 12 40 per készlet ............................ 3.240,—

Colouraplast - ragasztó
 

 
 
Hőálló ragasztó.  
Ecsettel felken- 
jük a pohárra,  
megszórjuk  
colouraplasttal,  
majd a sütőben  
180 – 195°C-on  
kiégetjük.
 
50 12 39 50 ml/üveg ............................ 1.660,—

Colouraplast - fém olvasztóformák

Mélyhúzott fémtányérok (szélek lekerekítve), 
magasfényű horganyzott – ideális a colouraplast 
olvasztásához. Az ezekben a formákban készí- 
tett korongok tükörsimák és a lehűlés után na- 
gyon jól kivehetőek. Újra felhasználhatóak. 
Méret: Ø 16 cm
50 12 46 per db ................................... 1.260,—

Ékszertartó - hal II

Ékszertartó mozaikmunkákhoz és ékszerbeton-
hoz. Nikkelmentes, allergiamentes. Karikával, 
köztes gyűrű nélkül, nano mozaikhoz. 
Szín:  platina 
H x Sz x M:  kb. 60 x 30 x 4 mm  
  (karika nélkül) 
Formaszélesség: kb. 5 mm  
Formamélység:  3 mm 
Karika belül:  Ø kb. 2,5 mm
30 15 99 per db ...................................... 500,—

Szaggatóformák -  
csillagok profi  
készlet

Méret: kb. 3 – 12 cm 
Alapanyag: nemesacél
30 09 49 10 db/cs. ............................... 7.740,—
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