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Köszöntjük a karácsonyi forgatagban!
Fedezzen fel a következő oldalakon kreatív ötleteket egy
hangulatos adventhez, szeretetteljes ajándékhoz és áldott
karácsonyhoz. Válassza ki a legszebbeket! Számos további
barkácstippet talál honlapunkon www.winkleriskolaszer.hu
Bízunk benne, hogy kedvüket lelik a böngészésben és a barkácsolásban!

Az Ön Winkler családja

Ajándékok

Ezt kívánom magamnak
Építőjáték - MATADOR
Made in Austria. Kockákkal, rudakkal, kalapáccsal és fogóval számos modellt, mint pl.
kocsikat, állatokat, épületeket fejleszthetnek és építhetnek meg a gyerekek. A kockák,
kereke és rudak masszív bükkfából készülnek (PEFC tanúsítvány). A takarékos csomag
ideális ovódába és iskolába. 3 éves kortól.

Fa - kirakójáték

Maker M100

Tartalom:
● 7 kocka
● 4 kerék
● 56 rúd
● 1 fakalapács
● 1 fogó
● 1 zsákocska
● 1 leírás
10 22 37

70 db/cs. ............................................................................................... 16.140,—

Csoportcsomag
Rendkívül átfogó csoportos csomag kimondottan ovódáknak és iskoláknak összeállítva.
A doboz 630 darabot (ez megfelel kb. 9 kisebb építőkészletnek) tartalmaz.

W
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Tartalom:
● 63 kocka
● 36 kerék
● 504 rúd
● 9 fakalapács
● 9 fogó
● 1 zsákocska
● 9 leírás
10 22 36

2

630 db/cs. ............................................................................................. 78.870,—

Nagy igyekezettel, kitartartással és
lelkesedéssel csodás képek keletkeznek a
sablonokból, de saját ötletekből is.
Tartalom:
● 1 stabil fadoboz
● 10 motívum 5 fa sablonkártyán
● 120 színes fa kirakóforma
Méret: kb. 32,5 x 21,5 cm
30 18 08

per db ..........................6.600,—

Mágneses fogaskerék
Segít színeket,
formákat,
számokat és egyszerű mechanikus
folyamatokat
megérteni.
Tartalom:
● 1 stabil, mágneses
fakeretes mágneslap
● 10 különböző motívum 5 képkártyán
● 8 színes fogaskerék
Méret: kb. 27,5 x 38 cm
30 18 07

per db ..........................6.600,—

További információkat a termékeinkhez aktuális katalógusunkban vagy a weboldalunkon www.winkleriskolaszer.hu talál.
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Adventi naptár
Tölts meg!

Adventi naptár- téli táj

Adventi naptár ház

Adventi naptár
24 nap karácsonyig
Elkészítési minta

Készre festett és
előrestancolt dobozok,
egyszerűen összehajtogatni és megtölteni.
Stancolt részekkel és
ragsztópárnácskákkal
a díszítéshez.
Méret:
5 x 6 x 4, 6 x 5 x 6 és 6 x 5 x 8 cm
Vastagság: 250 g / m²
40 19 92

per cs. .........................2.240,—

Adventi naptár
torony

Stabil karton, a 24 ﬁók a tetőn (ﬁókméret
3,5 x 3,5 cm) csodásan megtölthetőek.
Méret:
26,5 x 20,7 x 39,5 cm
Szín:
fehér
Vastagság: 250 g / m²

Elkészítési minta

AKCIÓ!

AKCIÓ - ár érvényes 2018. november 30.-ig
40 08 92
per db ..........................1.620,—

A gyerekek a kockát minden nap
forgatják. Egyszerű elkészítés rétegelt
nyárfalemezből.
Méret: kb. 93 x 46 x 150 mm
10 21 64

per db .............................730,—

Adventi naptár - felhő

Ár 2018. december 01.-től
40 08 92
per db ..........................2.280,—
Adventi naptár készlet natúr

Stabil karton,
különösen
egyszerű
felépíteni és
megtölteni.
Méret:
kb. 14,2 x 14,2 x 75 cm
Szín:
fehér
Vastagság: 450 g / m²

AKCIÓ!

AKCIÓ - ár érvényes 2018. november 30.-ig
40 08 93
per db ..........................1.580,—
Ár 2018. december 01.-től
40 08 93
per db ..........................2.810,—
Adventi naptár

Tartalom:
● 24 nyomtatott fenekes tasak erős
papírból, 4-féleképpen válogatva
● 24 öntapadó adventi naptár szám
● 7 m pamutzsinór
Tasakméret: kb. 10 x 5,5 x 17,5 cm
40 19 23

per cs. .........................2.620,—

Adventi naptár - készlet

AKCIÓ!

AKCIÓ - ár érvényes 2018. november 30.-ig
40 08 94
10 db/cs. ........................830,—
Ár 2018. december 01.-től
40 08 94
10 db/cs. .....................1.390,—

Tartalom:
● 24 zsák ﬁnom juta optikai hatással és zsinórral
● 24 előre stancolt cimkével
(mindkét oldal nyomtatott)
● 2 m szaténszalag

Méret: kb. 550 x 430 mm
10 08 74

per db .............................. 970,—

Skandináv jellegű
mintás kitűzők,
számok 1 – 24 -ig,
brosstűvel, többszörhasználatos.

Zsákméret: kb. 10 x 13 cm

Méret: kb. 2,5 cm
Szín:
fehér / piros / zöld

50 19 34

60 31 60

per cs. .........................3.380,—

Ingyenes szállítás 23.100 Ft-tól | Kedvezmény –6 %-ig | ÁFÁ-s árak forintban
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TIPP: Ragasztót kérjük hozzárendelni!

Adventi naptár
számok kitűzők fém

Az adventi naptár
kartonból készült
24 előre kivágott
ablakkal.
Méret:
kb. 28,5 x 20,8 cm
Szín:
fehér
Vastagság: 250 g / m²

Ezt az elbűvölő, kartonból készült Adventi
naptárat csak ki kell vágni, ráragasztani,
díszíteni és megtölteni.

24 db/cs. ........................950,—
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Ho µ ho µ hó
Jön a Mikulás!

Kilincsakasztó

Egész egyszerűen szerszámok
nélkül készül el ez a hasznos
segédeszköz lézerezett
nyírfalemez részekből és egy
csipeszből, egy hasznos segéd.
Méret:
kb. 80 x 200 mm
Vastagság: kb. 4 mm
10 21 94

per db .............................630,—

Mikulás és angyal készlet

Filc stancolt részek - karácsonyi motívum
Öntapadós, különböző
motívumokkal ötféle színben.
Méret:
kb. 1,5 – 4,5 cm
Vastagság: 150 g / m²

Készre varrt mikulászsákocska piros zsinórral.

30 05 11

Méret: kb. 18 x 25 cm
Szín:
natúr

kb. 175 db/cs. .............1.810,—

Mikuláscsizma - ﬁlc
Készre varrt, ideálisan hímezhető, ragasztható, festhető.
Rövidszörű plüssel
(cikkszám 300683) díszíteni.

50 02 35

per db .............................580,—

Mikuláscsizma - juta

Magasság: kb. 140 – 150 mm, Ø kb. 40 – 60 mm
10 20 07

Méret: kb. 28 x 28 cm
felhajtással
Szín:
natúr

2 db/cs. ..........................970,—

Mikulás
csizma
Ilyen egyszerű:
A kartonrészt fektessük le. Piros
akrilfestékkel alapozzuk le, fehér
festékkel pöttyözzük egy farúddal. A pamutfonalat (kb. 1,5 m)
fűzzük be a lyukakba és kössünk
egy masnit rá. A csizmát ragaszszuk össze és díszítsük kockás
szalaggal (kb. 50 cm) és plüssel
(kb. 2,5 x 30 cm).

4

Készre varrt, ideálisan hímezhető, ragasztható, festhető.

50 11 35

per db .............................300,—
10 db-tól .........................270,—
100 db-tól .......................240,—

Mikulás - stancolt ív

Méret: kb. 22 x 38 cm
Szín:
piros
30 14 29

Az építőcsomagban
megtalálható egy sablon, barkácsﬁlc (fehér
és sárga), egy zseníliadrót (arany vagy
ezüst), valamint két fatörzs, amelyek természetes, kötetlenül válogatott termékek.

Mikulászsákocsocska - juta

per db .............................490,—
10 db-tól .........................460,—
100 db-tól .......................430,—

A- lapanyag

Ez a fehér kartonból
készült Mikulás nagyon
szembetűnő. Mindegyik
gyermek könnyen
összerakhatja és
festéssel, ragasztással,
stb. egyedien készítheti
el. Ezután a felragasztott
zsák kisebb meglepetésekkel megtölthető.
Méret: kb. 11 x 19 x 40 cm
1 ív = 1 Mikulás!
40 09 02

per ív ..............................830,—

Lüszterezett - viaszozott pamutzsinór
Vastagság: Ø kb. 1 mm
Szín:
fekete

Mikuláscsizma - stancolt ív
Stabil csizma kartonból,
szépen előstancolt,
lyukakkal cipőfűzőnek.

Minimum rendelési
mennyiség 1 m!

L x B x H:
kb. 15,3 x 9 x 11,5 cm
Szín:
fehér
Vastagság: 300 g / m²

70 00 35
70 05 41

1 ív = 1 csizma!

Szín:
piros / fehér
Szélesség: 25 mm

40 08 36

Szalag Vichy - 25 mm

per ív ...........................290,—
20 ívtől ........................230,—

Akril mattfesték - KREUL
Színek + számok:
01
fehér-01, brilliánspiros-34
A színek számát kérjük megadni!

per fm ............................80,—
100 m/tekercs ..........6.440,—

60 24 62 30 10 m/tekercs ............2.190,—
Rövidszőrű plüss

34

50 12 95 .. 50 ml/üveg ............... 1.110,—

Méret:
kb. 35 x 50 cm
Vastagság: kb. 1,2 cm (360 g / m²)
Alapanyag: 85 % akril és 15 % poliészter
30 06 83

per db .......................1.540,—

További információkat a termékeinkhez aktuális katalógusunkban vagy a weboldalunkon www.winkleriskolaszer.hu talál.
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Mézeskalács

Ki kaparász, mi kaparász...
Fa - motívumok
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez
Vastagság: kb. 4 mm
Furat:
Ø kb. 3 mm

Fa - akasztós dísz karácsony

Tartós, vízálló akrilfesték
bel- és külterületre egyaránt

Fenyőfa
Merét: kb. 9 cm
10 12 97
per db .............................180,—

01

Fa - karácsonyi dísz előnyös csomag
Tartalom:
● egyenként 15 db
a kerek szívből, a
hosszúkás szívből,
csillagból, angyalkából, hópehelyből és mézeskalácsemberkéből
Anyag:
Vastagság:
Méret:
Teljes hossz:
10 21 57

10 19 97

12 db/cs. .....................1.720,—

Szaggatóformaboszorkaház /
mézeskalácsház

E

90 db/cs. ...................17.460,—

35

59

53

80

50 12 82 .. 59 ml/üveg ..................1.200,—
Közkedvelt
karácsonyi motívumok felrajzolt kontúrokkal,
lézerrel vágott élekkel és akasztószalaggal.
Méret:
kb. 6,5 – 9,8 cm
Vastagság: kb. 3 mm

rétegelt nyárfalemez
kb. 5 mm
kb. 8,5 – 12 cm
S CS.!
kb. 19 cm
LŐNYÖ

08

Színek + számok:
fehér-01, elefántcsont-08, cseresznyepiros-35,
fűzöld-53, fenyőzöld-59, nugát-80
A színek számát kérjük megadni!

Négyzet
Merét: kb. 6,5 x 6,5 cm
10 12 94
per db .............................180,—

Akrilfesték Patio Paint

Gyöngyfestő - toll

02

10

18

30

40

Színek + számok:
63
krém-02, sárga-10, arany-18,
rubin-30, rózsaszín-40, pasztellzöld-50,
pasztelltürkiz-63, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!

50
92

50 13 51 .. 30 ml/tubus ....................870,—
Hőre puﬀadó festék - PicTixx - KREUL
A kész ház mérete: 15 x 19 x 21 cm
Alapanyag:
műanyag

Szín:

30 15 12

50 13 48 01 29 ml/toll ........................840,—

7 db/cs. .......................2.060,—

Mézeskalács ház Ilyen egyszerű:

fehér

Három poháralátétet alapozzunk nugát színű akrilfestékkel (lásd fent) és ragasszuk össze. Ragasszuk rá a
facsillagokat, a faszíveket és a színes ékszerköveket. A cukormáz havat gyönyörűen megrajzolhatjuk egy
hőre puﬀadó festékkel (lásd fent), amit közvetlenül a Pluster & Liner tollból viszünk fel a felületre és utána
száradni hagyjuk.
A- lapanyag
Faformák - kevert csomagok

Söralátét

Nyomtatlan, saját
elkészítéshez.
Méret: kb. 9,3 x 9,3 cm
40 07 66

100 db/cs. ................1.510,—

Ékszerkövek - félgömb
gyöngyház

Csillagok
Méret: kb. 10 / 20 / 25 / 30 mm
10 18 88
kb. 70 db/cs. ...............880,—

Akril ékszerkövek, különböző
színekben és méretekben.

Szívek

Méret: kb. 6 – 12 mm

Méret: kb. 15 / 22 / 30 / 40 mm
10 18 90
kb. 70 db/cs. ...............880,—

40 14 21

125 db/cs. ...................910,—

Ingyenes szállítás 23.100 Ft-tól | Kedvezmény –6 %-ig | ÁFÁ-s árak forintban
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Alapanyag: bükkfa
Vastagság: kb. 3 mm
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Körös-körül
tekercselt karácsony

Méret:
16,5 cm
Vastagság: 400 g / m²
Szín:
fehér
1 ív = 3 karácsonyfa!
40 19 95

per ív ..............................460,—
10 ívtől ...........................450,—
100 ívtől .........................400,—

Tekercselt csillag - stancolt ív
Méret:
Lyuk:
Vastagság:
Szín:

16 cm
Ø kb. 2 mm
1,5 mm
fehér

1 ív = 4 csillag!
40 19 94

1 ív = 9 korong!
per ív ..............................400,—
10 ívtől ...........................360,—
100 ívtől .........................310,—

Gombok - kevert csomag
Méret:
Ø 10, 20 és 30 mm
Tartalom:
kb. 144 g
Alapanyag: műanyag
50 11 49

01

03

10

11

20

30

32

40

41

50

51

52

54

61

62

63

65

72

Színek + számok:
89
74
fehér-01, teveszín-03, sárga-10,
neonsárga-11, neonnarancssárga-20,
piros-30, borvörös-32, rózsaszín-40,
neonpink-41, fradizöld-50, világoszöld-51,
neonzöld-52, világos olíva-54, világoskék-61,
babakék-62, türkiz-63, királykék-65,
orgona-72, lila-74, sötétbarna-89
A színek számát kérjük megadni!

275 db/cs. ...................4.930,—

Fa - csillag kevert csomag

Tartalom:
● 9 Teddy-paletta megtöltve Ø 44 mm-es
festéktablettákkal (fehér, sárga, narancssárga, piros, lila, kék, zöld, barna, fekete)
● 1 keverő, -víztartó tá
50 18 51

per készlet ..................4.940,—

Festéktabletta / temperatömb - ARISTO
Méret:
Ø 44 mm
Vastagság: 13 mm
Kevert csomag alapszínek
Tartalom:
● 10 tabletta a köv.
színekben: fehér,
sárga, narancssárga,
cinóberpiros, kárminpiros, ibolyakék,
ultramarinkék, sárgászöld, barna, fekete
50 18 35

10 db/cs. .....................2.520,—

Kevert csomag metallic

6

Méret:
Ø kb. 100 mm
Vastagság: kb. 3 mm
Furat:
Ø közép kb. 5 mm, felső kb. 3 mm
10 20 54

per db .............................250,—
20 db-tól .........................210,—

Fa - pomponkészlet - szarvas

Festőmaci Teddy
készlet - ARISTO

Alapanyag: bükkfa
Méret:
kb. 10 / 20 / 25 / 30 mm
Vastagság: kb. 3 mm

Tartalom:
● 2 tabletta ezüst és
arany színben

10 18 88

50 19 00

kb. 70 db/cs. ..................880,—

Ezt a csodás korongot gyapjúval, cérnával,
hánccsal, stb. nagyszerűen lehet elkészíteni. Gyönyörűszép csillagminta keletkezik
egyszerűen körültekeréssel.

50 14 71 .. 50 g/gombolyag ............ 480,—

per ív ..............................660,—
10 ívtől ...........................640,—
100 ívtől .........................590,—

Csomózókorong - stancolt ív
Méret:
Ø kb. 7,5 cm
Furat:
Ø kb. 5 mm
Vastagság: 600 g / m²
Szín:
egyoldalúan fehér
40 19 31

Fa - tekercselt korong

Elkészítési minta

Összehajtva és körbetekerve egy talp is
keletkezik.

Kötőfonal Easy - ELISA
Hossz:
kb. 130 m
Tűvastagság: 3,5 – 4,5
Alapanyag: 100 % poliakril
Mosható:
30 °C-on

Elkészítési minta

Tekercselt karácsonyfa - stancolt ív

2 db/cs. .......................1.530,—

Ezzel a két farésszel pillanatok alatt a fonal
körbetekerésével egy elragadó rénszarvas
keletkezik. Ilyen egyszerű: mindkettő részt
egymásra helyezzük, gyapjúval körbetekerjük, felvágjuk és aztán egy fonallal a
farészek között elkötjük
TIPP: Gyapjút (cikkszám 50147189)
kb. 15 – 20 m / szarvas, szemet
(cikkszám 300532) és orrot
(cikkszám 301168) kérjük hozzárendelni
Anyag:
Méret:
Pompon:
Vastagság:
10 21 39

rétegelt nyárfalemez
kb. 10 x 6 cm
Ø kb. 6 cm
kb. 3 mm
per készlet .....................310,—

Pompon - piros
Puha zseníliagolyók.
Méret: Ø kb. 12,5 mm
30 16 68

kb. 100 db/cs. ................710,—

Rezgő szemek - kerek
Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 10 mm
30 05 32

kb. 45 db/cs. ..................380,—

További információkat a termékeinkhez aktuális katalógusunkban vagy a weboldalunkon www.winkleriskolaszer.hu talál.
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Fa - hímzőkártya karácsonyfa

Csillagok
Elkészítési minta

Vagy csak a külső vonalakat fűzzük (kihímezzük), vagy a fonalat a belső motívum felé feszítjük (fonalfeszítőtechnika). A kissé nagyobb
furatok alkalmasak gyapjúhoz és így egy pl.
egy műanyag varrótűvel (cikkszám 401414)
nagyon könnyen lehet dolgozni.

Elkészítési minta

Fa - fűzőformák

Alapanyag: nyírfa rétegelt lemez
Vastagság: kb. 3 mm
Furat:
Ø kb. 2,8 mm

Minőségi fából lézervágott szegéllyel, szép
motívummal és felirattal.

Karácsonyfák

Karácsonyi motívumok

Akasztófurat: Ø kb. 2 mm
Tűajánlás:
varrótű - tompa
(cikkszám 500199)
Fonalajánlás: kötőfonal Easy
(cikkszám 501471..)
Méret:
12 x 12 cm
Vastagság:
3 mm
10 20 62

per db .............................400,—

Hímezhető képkeret
Elkészítési minta

Méret: kb. 6-7,5 cm
Furat: Ø kb. 2,8 mm és a középső furat 5 mm
10 21 22
6 db/cs. ..........................560,—

Méret: kb. 14,5 cm és 9,5 cm
Tartalom: 2 db / készlet (1 csillagkeret + 1 csillag)
10 20 27
2 db/cs. ..........................530,—

Elkészítési minta

Elkészítési minta

Egyszerű motívumok

Méret: kb. 11 x 11 cm
10 19 42

3 db/cs. ..........................830,—

Elkészítési minta

Hímzőtű - műanyag

Hossz: 6,5 cm
40 14 14

32 dbcs. .........................790,—

Kongógyöngyök
Színes gyermekgyöngyök
fűzéshez, tizenegyféle.

Méret: kb. 7, 10,5 és 13,5 cm
Tartalom: 3 db (2 x fakeret + 1 x fa)
10 21 34
3 db/cs. ..........................530,—

Csodás képkeret, amely egyszerűen
díszíthető többféle hímzéssel is.
Akasztófurat:
Tűajánlás:
Fonalajánlás:

Méret: Ø kb. 8 mm
Furat: Ø kb. 3,5 – 4 mm

Méret:
Képméret:
Vastagság:

70 08 60

50 21 23

Színes lámpás

1.000 db/cs. ................1.680,—

Ø kb. 2 mm
varrótű - tompa
(cikkszám 500199)
kötőfonal Easy
(cikkszám 501471..)
kb. 16,2 x 20,3 cm
kb. 9 x 13,5 cm
kb. 3 mm

per db .............................590,—

Ilyen egyszerű:

A lámpásfóliát vágjuk méretre és a Cromar-gyermekfestéket nyomkodjuk rá egy szivacsecsettel. Barkácsragasztóval (cikkszám 400298) ragasszuk be a lámpásablakokat. A farészeket ugyanazzal a színnel
díszítsük. Szereljük össze a lámpást (esetleg ragasszuk össze), szereljük rá a lámpástartódrótot és
helyezzük be a teamécsest.
A- lapanyag
Fa - mécses csúsztatható /
dugós szerkezettel
A csúsztatható / dugós
szerkezetnek köszönhetően egyszerűbb összerakás és biztosabb tartás
ragasztás nélkül is.

Ablaknagyság: kb. 8 x 12 cm
H x Sz x M:
kb. 12 x 12 x 17 cm
10 20 55

per db ..........................970,—

Az ARISTO Cromar az áttetszés
miatt ablakon vagy fólián
páratlanul szép.
68
15
20
31
50
Színek + számok:
középsárga-15, narancssárga-20,
karmazsinpiros-31, zöld-50,
ultramarinkék-68, ibolyakék-70
A színek számát kérjük megadni!

70

Lámpástartódrót
Egyszerűen a lámpás
mindkét oldalára rögzíteni.

50 12 87 .. 500 ml/üveg .............2.340,—

40 02 92
40 02 93

Fanyél szivacsfejjel, négyféle.

per db ............................50,—
50 db/cs. ..................1.320,—

Függődíszfólia / kreatív lámpásfólia

Szivacsecset - készlet

Ecsetméret: Ø kb. 40, 28, 20 és 12 mm
20 06 66

4 db/cs. .......................560,—

Méret:
22 x 51 cm
Vastagság: 0,2 mm
Szín:
átlátszó

Teamécses - super LED

40 04 71

30 15 46

10 lap/cs...................3.400,—

Ingyenes szállítás 23.100 Ft-tól | Kedvezmény –6 %-ig | ÁFÁ-s árak forintban
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Cromar - gyermekfesték ARISTO

Méret: Ø kb. 36 mm
2 db/cs. .......................650,—
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Téli varázs

Tartalom:
● 24 hópehely
● 576 csillámló matrica (24 ív ezüst, jégkék,
éjkék, ibolyakék színekben)
● 24 ezüst akasztószalag
● 1 leírás

Méret:
Ø kb. 14 cm
Vastagság: kb. 1,1 cm
Furat:
Ø kb. 4,1 cm
10 19 91

per db .............................820,—

Szóródíszek előnyös
csomag hópehely - ﬁlc

Hópehelyméret: Ø kb. 15 cm
Teljes hossz:
kb. 25 mm

Ø kb. 3,8 cm,
Ø kb. 6,8 cm
Vastagság: kb. 3 mm
Szín:
fehér

10 22 20

60 04 57

24 db/cs. .....................4.700,—

Jégkristályok
Ilyen egyszerű:

A drótcsillagra egymást váltogatva gyöngyöket és pomponokat
fűzünk fel. Belül kezdjük viaszgyöngy olivákkal,
kívül zárjuk le
gyöngyrögzítővel.

Méret:

kb. 140 db/cs. .............2.740,—

A- lapanyag

Drótcsillag gyöngyökhöz
Előkészített drótváz
gyöngycsillagok
készítéséhez, nyolcágú .
Méret:
Ø kb. 15 cm
Drótvastagság: Ø kb. 0,7 mm
Szín:
arany
70 01 56

Méret: kb. 11 cm
50 21 16

per db .............................930,—

Hópehely - stancolt ív
Stancolt kartonív,
szépen előstancolt.
Méret:
Ø kb. 11,3 cm
Vastagság: 400 g / m²
Szín:
fehér
1 ív = 6 hópehely!
40 16 79

per ív ..............................290,—
20 ívtől ...........................240,—

Viaszgyöngy - olíva
Nem alkalmas ékszerkészítéshez, kétféle.
Tartalom:
● kb. 150 db, kb. 6 x 3 mm
● kb. 120 db, kb. 8 x 4 mm
Furat:

Ø kb. 1 mm

4 db/cs. .......................500,—

Gyöngyrögzítő

01
Méret: kb. 6 x 5 mm
70 08 81

50 db/cs. .....................540,—

Pompon - hógolyók
Puha zseníliagolyócskák.
Méret:
Tartalom:

30 14 59

8

Elkészítési minta

Tömör fából, furattal teamécsesnek és
előrajzolt körvönalakkal.

Nemezelő barkácskészlet - hóember
Tartalom:
● nemezelő gyapjú
4 különböző színben
● nemezelő tű
● nemezelő alátét
● hungarocellgömb
2 különböző méretben
● útmutató

Elkészítési minta

Ebből a készletből
24 gyönyörűszép,
csillámló, dekorgumi
hópelyhet barkácsolhatunk. Nagyon gyorsan
ragasztjuk a csillámmatricát
(mint pl. csepp, holdak, sarkok, körök)
fel és így egyedi hópelyheket készítünk.

Fa - teamécsestartó hópehely
Elkészítési minta

Hópehely barkácskészlet

Elkészítési minta

Hófehér világ

Ø kb. 6 – 20 mm
kb. 500 db Ø kb. 6 mm,
kb. 420 db Ø kb. 10 mm,
kb. 480 db Ø kb. 20 mm
kb. 1.400 db/cs. .......2.970,—

18

92

Színek + számok:
fehér-01, arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
70 06 37 .. kb. 270 db/cs. .............970,—
Viaszgyöngyök - előnyös csomag
Nem alkalmas
ékszerkészítéshez
Méret: Ø kb. 8 mm
Furat: Ø kb. 2 mm
Szín:
kevert
70 06 58 99 kb. 550 db/cs. ..........1.400,—

További információkat a termékeinkhez aktuális katalógusunkban vagy a weboldalunkon www.winkleriskolaszer.hu talál.
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Modern Xmas
Dekorációs ötletek

A- lapanyag

Szóródíszek házikó - fa
Mindkét oldala
festve háromféle.
Méret:
kb. 2,1 x 1,7 cm
Vastagság: kb. 7 mm
Szín:
fehér / szürke / rózsaszín
60 30 87

144 db/cs. ................3.290,—

Szóródíszek fenyők - fa

Süteményes tál fedővel

Natúr vagy arany
csillámmal ékesítve,
ideális szórni, ragasztani, stb., kétféle.
Ragasztóponttal.

Süteményestál
kristálytiszta, átlátszó
és élelmiszerbiztonságos műanyagból.

Méret:
kb. 3,5 x 4,5 cm
Vastagság: kb. 3 mm
Szín:
natúr / arany

Kívül:
Ø kb. 9,5 cm
Belül:
Ø kb. 8 cm
Magasság: kb. 11 cm

60 31 48

12 db/cs. .....................1.090,—

Lézervágott
kontúrokkal.
Méret: kb. 3 x 2,5 cm
Szín:
türkiz / menta / barna
24 db/cs. .....................710,—

A farészeket esetleg krétafestékkel (lásd lent) fessük le
és ragasszuk egy megfelelő
nyírfakorongra. A struktúrhópasztát (cikkszám 500476)
legjobb egy fapálcikával vagy
ecsettel felkenni. Akasztáshoz erősítsünk rá lurexzsinórt. A téli tájat tegyük az
akrilharangba.

Szóródísz szarvas csillám - fa

Szarvascsalád - fa

60 31 27

Ilyen egyszerű:

30 17 50

4 db/cs. ....................2.070,—

Pamut-lurex zsinór készlet - pasztell

Különböző vastagságú pamutzsinórok
beleszőtt arany vagy ezüst lurexszállal.

Faszeletek natúr - nyírfa
Méret:
Ø kb. 30 – 90 mm
Vastagság: kb. 10 mm
Tartalom: kb. 40 – 80 db

A lézervágásnak köszönhetően nagyon
precíz kidolgozás, négyféle.
Méret: kb 4 – 8 cm
Szín:
natúr

Hossz:
kb. 50 m tekercsenként
Vastagság: Ø kb 2 mm
Színek:
krém / arany, rózsaszín / arany,
mentazöld / arany, szürke / ezüst

60 28 16

60 29 80

60 31 57

kb. 1 kg/cs. ..............2.860,—

Fa - összeilleszthető
téli táj

4 db/cs. ..........................780,—

Fa - felirat
Lézerrel precízen kivágott felirat. Sokféle
dekorációs- és barkácscélnak megfelel.
Vastagság: kb. 4 mm
WinterWONDERland

4 tekercs/cs. ............3.000,—

Akasztós dísz
fenyőfa / angyal
Első oldala kedvesen
festve, felirattal és arany
csillámmal díszítve.
Jutaszalaggal akasztható.
Méret:
Vastagság:
Teljes hossz:
Szín:

Elkészítési minta

Méret: kb. 12 x 22 cm
10 22 13
per db ..........................1.290,—
DO MORE OF WHAT
MAKES YOU HAPPY

Your story in a box! 14 részes háromdimenziós összeilleszthető építőcsomag. Ideális
egy hatásos világító dobozhoz.

10 22 14

per db ..........................2.910,—

Méret: kb. 20 x 13 cm
10 22 12
per db ..........................1.290,—

Ingyenes szállítás 23.100 Ft-tól | Kedvezmény –6 %-ig | ÁFÁ-s árak forintban
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2 db/cs. ..........................890,—

Krétafesték
Chalky Finish

ÚJ
SZÍN!

A vízbázisú krétafesték a tárgyaknak egy
ultramatt és bársonyos
felületet kölcsönöz.

01

TIPP: Égősort (cikkszám 500869 vagy
301468) kérjük hozzárendelni!
Méret: kb. 20 x 20 x 6,6 cm

60 31 28

kb. 12 x 7,5 cm
kb. 5 mm
kb. 19,5 cm
natúr / menta / türkiz / arany

41

56

58

91

95

Színek + számok:
fehér-01, púder rózsaszín-41, jade-56,
tengerzöld-58, világos topáz-91, antracit-95
A színek számát kérjük megadni!
50 18 57 .. 118 ml/tégely .............1.820,—

9
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Xmas poetry
Handlettering

Lettering készlet kezdőknek - Tombow

Motívumfotókarton - Téli álom

Ajándékkártya kerek - papír

Méret: Ø kb. 6 cm
Furat: Ø kb. 4 mm
40 17 79

26 db/cs. ........................550,—

Washi Tape
Középpontja az ABT Dual
Brush Pen, amely a két
hegyének köszönhetően
lehetővé teszi a vékony
nyomóírás (a ﬁlctoll heggyel)
és az ívelt szépírás (az ecsetheggyel)
kombinációját.
Tartalom:
● 2 ﬁlctoll ABT Dual Brush Pen felxibilis
ecsetheggyel nagy, erős betűkhöz és
vékony heggyel részletekhez, black és
cool grey színekben
● 1 kenődésmentes ceruza MONO 100 (3H)
● 1 kalligráﬁatoll Brush Pen Fudenosuke
(kemény hegy, fekete), a vékony
ecsetheggyel egy gyors, ellenőrzött
tollvezetés lehetséges
● 1 alkoholos tűﬁlc MONO twin két heggyel,
fekete
● 1 radírgumi MONO XS
● útmutató
50 21 86

6 db/cs. .......................5.170,—

Egy kézzel könnyen téphető ragasztószalag
rizspapírból. A Hotfoil felülete nemesen
fénylő, fémesen fóliázott.
Mindkét oldala
nyomtatott,
háromféle.
Méret:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Vastagság: 300 g / m²
40 19 04

Szélesség: 3 x 15 mm és 1 x 5 mm
Hossz:
egyenként 10 m
Hotfoil irizáló ezüst

10 lap/cs......................2.280,—

Ajándék címke hosszú - karton
40 19 82

4 tekercs/cs. ...............1.960,—

Hotfoil Gold III

2 m pamutzsinórral.
Méret:
kb. 4 x 6,3 cm és 4,5 x 7 cm
Vastagság: kb. 222 g / m²
40 17 24

12 db/cs. ........................660,—

40 19 83

4 tekercs/cs. ...............1.960,—

Colour Happy Big Box - EDDING
Tökéletes összmegoldás a trendi handlettering témára! 69 egymásra hangolt toll és az új
Brushpen Colour Mixer mindent nyújt egy innovatív tárolódobozban, amire szükségünk van.
A csomag igazi hősökkel is dicsekedhet: Nr. 1 a Brushpen Colour Mixer, amelybe mint
egy adapterbe 2 tollat helyezhetünk be és ezeket összekeveri. A 20 Brushpennel
akár 190 átmenetet is létrehozhatunk - ideális handletteringhez. Nr. 2 a Pastel
Pen - Soft White, amellyel egy ﬁnom, kissé átlátszó fehérrel festhetünk, vagy a
40 színes ﬁlctollra ráfestehetünk, így egyedi pasztell árnyalatok jönnek létre.
Finom vonalak és satírozások rajzolására alkalmasak a tűﬁlcek. Precíz
körvonalakat a fekete Proﬁpennel és a zselés tollakkal készíthetünk.
Tartalom:
● 30 Colourpen ﬁlctoll kerek heggyel
● 20 Brushpen ﬁlctoll szoft ecsetheggyel
● 1 Brushpen Colour Mixer akár 190 átmenethez 20 brushpennel
● 12 tűﬁlc összehangolt színekben
● 5 zselés toll, ezüst, arany és 3 metálos színben
● 1 Proﬁpen pigmentált fekete tintával
● 1 Pastel Pen - Soft White féltranszparens fehérhez és pasztellárnyalatokhoz színes ﬁlctollakkal
50 21 84

10

70 db/cs. ............................................................................................................................................................................ 22.740,—
További információkat a termékeinkhez aktuális katalógusunkban vagy a weboldalunkon www.winkleriskolaszer.hu talál.
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Trendi
advent

Varázsoljunk
hangulatot!

Fa - gyertyaház

Méhviaszgyertya

Hangulatos ház kéménnyel
max. Ø 13 mm-es gyertyákhoz.

Ez a mézillatú, jellegzetesen
aranysárga tömbgyertya 100 %
természetes méhviaszból készült.

TIPP: Gyertyát (cikkszám 301311)
kérjük hozzárendelni!
Alapanyag: tűlevelű fa és alumínium
H x Sz x M: kb. 5,8 x 3,5 x 8,2 cm
10 22 06
per db .............................830,—

H x Sz x M: kb. 5,8 x 3,5 x 6,2 cm,
kb. 5,8 x 3,5 x 8,2 cm és
kb. 5,8 x 3,5 x 10,2 cm
10 22 07

3 db/cs. .......................2.480,—

Számok 1 – 4 - fa
Alapanyag: rétegelt
bükkfalemez
Szélesség: kb. 32 – 48 mm
Magasság: kb. 53 mm
Vastagság: kb. 3 mm
10 21 18

Méret:
kb. 70 x 49 mm
Égési időtartam: kb. 11 óra
Szín:
méz (sáfránysárga)
30 17 37

per db ..........................1.200,—

Gyertyák - fa
Első oldala festett és
részben fehérrel antikolt.
Méret:
kb. 5,5 x 2,5 cm
Vastagság: kb. 1,5 cm
Szín:
zöld / fehér / barna
60 31 20

6 db/cs. .......................1.450,—

Talpas fenyőfa téli erdő - fa

Tömbgyertya

Made in
Germany.
18
92
Minden gyertya
egyenként fóliába csomagolva - ezáltal optimális védelmet nyújt a felület sérülése ellen.

Modern, csinos fenyőfa,
első oldala festett, tobozzal
és szalagokkal díszített.

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

Méret:
kb. 22,5 x 12,5 cm
Vastagság: kb. 1 cm
Szín:
natúr / zöld / fehér

Színek + számok:
arany-18, ezüst-92
Színek számát kérjük megadni!

Szalvéták
Méret: 33 x 33 cm, 3-rétegű

60 31 21

per db .............................920,—

30 11 89 .. per db .............................480,—
30 17 55 .. 10 db/cs. .....................4.460,—
Szóródíszek csillagok - fa

4 db/cs. ..........................290,—

Washi Tape dekortapasz Japanﬂair
Egy kézzel
könnyen téphető
ragasztószalag
rizspapírból.
Szélesség: 3 x 15 mm és 1 x 5 mm
Hossz:
egyenként 10 m
40 19 81

4 tekercs/cs. ...............1.960,—

Gyertya

Tömör, tisztán kidolgozva a lézervágásnak
köszönhetően, mindkét oldala festett, ideális
szórni vagy ragasztani, 2-féle 3 színben.
Méret:
kb. 1,8 cm
Vastagság: kb. 7 mm
Szín:
natúr / piros / zöld
60 30 88

Vintage Xmas
50 17 96
20 db/cs. ........................960,—
Frohe Weihnachten
50 21 50
20 db/cs. ........................990,—

144 db/cs. ...................3.290,—

Szóródíszek rénszarvas - fa

Made in Germany.

Tisztán kidolgozott a lézervágásnak köszönhetően,
mindkét oldala festett

Méret:
kb. 97 x 13 mm
Égési időtartam: kb. 1 – 2 óra
Szín:
fehér

Méret:
kb. 3,5 cm
Vastagság: kb. 2 mm
Szín:
zöld

30 13 11

60 30 93

20 db/cs. ........................620,—

24 db/cs. ........................920,—

Ingyenes szállítás 23.100 Ft-tól | Kedvezmény –6 %-ig | ÁFÁ-s árak forintban
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Karácsonyfák
50 21 49
20 db/cs. ........................990,—
Merry Christmas Bijou
50 21 48
20 db/cs. ........................860,—
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Jászolok

Kövesd a csillagot!

Gyermekjászol - fa

Egyszerű karácsonyi jászol
szalmatetővel és kivágható ﬁgurákkal

Téglaház - karácsonyi jászol

Készre festett jászol gyerekes ﬁgurákkal.
Tartalom:
● Mária, József és Jézusgyermek jászolban
● 1 angyal
● háromkirályok
● 1 pásztor kettő báránnyal
● 1 ökör, szamár és teve
● 2 pálma
● 1 jászol
Jászolistálló: kb. 23 x 10,5 x 16 cm
Figuraméret: kb. 8 cm
Alapanyag: fa
60 31 13

per cs. ....................... 11.720,—

Fa - összeilleszthető jászol

Ez az egyszerűen elkészíthető karácsonyi
jászol könnyen megmunkálható rétegelt
nyárfalemezből készül. A tetőfelületre a
stílusnak megfelelően a hozzácsomagolt
igazi szalmát kell ráragasztani. A jászolﬁgurák egyszerűen kivághatóak ollóval
a kartonlapról. Alternatívaként a ﬁgurák
ráragaszthatóak a mellékelt rétegelt lemezre
és ezeket fűrésszel kivághatjuk.
Alaplapméret: kb. 380 x 190 mm
10 07 45

per db ..........................1.190,—

Alpesi karácsonyi
jászol

3 mm vastag rétegelt
nyírfalemezből lézerrel
kivágott részek.
4 db/cs. ..........................840,—

Elkészítési minta

Az alaplap mérete: kb. 240 x 220 mm
A jászol mérete:
kb. 210 x 100 x 100 mm
per db ..........................2.290,—

Hullócsillag - fa
Izzóval, vezetékkel
ellátva, dugós csatlakozóval az elemsapkához.

Karácsonyi jászol tűződísz - fa

TIPP: Hozzáilló elemsapkát
(cikkszám 100383) és elemet 4,5 V
(cikkszám 100304) kérjük hozzárendelni.

A tömör fatalp kimart barázdákat tartalmaz,
amelybe tetszés szerint beletűzhetjük a
ﬁgurákat.

Hiteles stílusú alpesi forma, a Jászolépítő
egyesületek által ajánlott, puha
farostlemezből (könnyen megmunkálható) és fenyőlécekből készül. A falakat
jászolépítő habarccsal kell bevonni, így
egy igazi fal optikát kapnak. A habarccsal
dombokat stb. is formálhatunk. Komplett
csomag, fenyőfaanyaggal a zsindelynek,
jászolépítő habarcs és fapác.

Méret:
kb. 9,5 x 3,3 cm
Magasság: kb. 2 cm
60 31 18

per db .............................990,—

Natúrmoha

TIPP: Jászolﬁgurákat (méret: kb. 80 – 90 mm)
kérjük hozzárendelni!

Az egyes darabok
különböző,
természetes
méretben egy
kb. 20 – 25 x 20 – 25 cm-es
méretet alkotnak.

Figuraméret: kb. 5 cm
H x Sz x M:
kb. 15 x 7 x 11 cm

Alaplapméret: kb. 500 x 300 mm
Magasság: kb. 220 mm

Vastagság: kb. 2 – 3 cm
Szín:
zöld

10 18 87

10 07 02

60 27 52

TIPP: Hozzáillő gyertyát (cikkszám 301311)
kérjük hozzárendelni.
Tartalom:
● 1 tömör talp
● 6 tűzőrész

12

TIPP: Kész maltert (cikkszám 102023),
barkácsenyvet (cikkszám 400387),
jászolﬁgurákat (cikkszám: 600076),
mohát (cikkszám: 602752)
vagy jászolépítő habarcsot
(cikkszám: 101088) kérjük hozzárendelni.

10 21 23

H x SZ x M kész jászol: kb. 55 x 20 x 53 mm
10 19 49

A természetes építőköveket egyszerűen
a készre gyártott malterünkkel vagy vízzel
oldható enyvvel rögzíthetjük egymáshoz.
Komplett csomag kb. 90 tégla, nyírfafurnér
zsindely a tetőhöz és szürke karton.

per db .............................970,—

per db ..........................4.280,—

per cs. ............................660,—

További információkat a termékeinkhez aktuális katalógusunkban vagy a weboldalunkon www.winkleriskolaszer.hu talál.
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Szerszám

Kalapács - PEBARO

Kis manó

Lakkozott és íves kőrisfanyél, ékelt és
műgyantával öntött, ezáltal nem mozog
többet, a fej a süllyesztésnél kovácsolt és
edzett, porbevonatú, DIN 1041, GS által
bevizsgált minőség.
Súly:

100 g

20 02 53

per db ..........................2.440,—

Vízmérték 15 cm - fa

Made in Germany. Ez a hitelesített és
teljesen működőképes vízmérték sláger kis
és nagy mestereknél. Tömörfa kivitel.
H x SZ x M:
20 09 77

kb. 15 x 2,2 x 3,2 cm
per db ..........................1.530,—

Lombfűrészkeret - PEBARO 750K
13 x 1 mm-es acélcsőből,
égetett lakkozással, rugós,
proﬁlos szorítópofával
jobb tartás érdekében,
kihúzható csuklókkal,
ami a markolat problémamentes megdöntését a szállításhoz teszi
lehetővé, edzett csavarok
Keretmagasság: 320 mm
20 00 91

per db ..........................3.630,—

Előnyös készlet blokk + 10 lombfűrész
750K (1 fűrész ingyen)

9

YEN!
+ 1 ING

Az előnyös
készlet tartalma:
10 db lombfűrészív
PEBARO 750K
(cikkszám 200091)
és a jól bevált
Blokk 20 / 1 (cikkszám 200835) tároláshoz.
20 09 65

Végső ár per készlet.. 41.520,—

Munkavédelmi kesztyű
gyerekeknek ATG
Maxiﬂex
A különösen vékony
és kiválóan rugalmas
varrásmentesen készített
nylon - kötött kesztyű
ráillik minden
gyermekkézre, mint
egy második bőrréteg.
Méret 5: kb. 4 – 6 évesnek
20 09 78
per pár.........................1.600,—
Méret 6: kb. 6 – 10 évesnek
20 09 79
per pár.........................1.600,—
Méret 7: kb. 10 – 15 évesnek
20 09 80
per pár.........................1.600,—

Diákolló - FISKARS

Ergonómikus markolat, szabadalmaztatott
állítható pengecsavar a pengefeszültség
módosításához, mosogatógépben mosható,
ütésálló, többféle színben, lekerekített
penge.
Hossz:
130 mm
Pengehossz: 45 mm
Jobbkezes
20 02 44
per db ..........................2.090,—
10 db-tól ......................2.020,—
Balkezes
20 02 41

Barkácsragasztó

per db ..........................2.090,—
10 db-tól ......................2.020,—

Vízfestékecset készlet - SCHULLER
Univerzális barkácsragasztó,
papírhoz, kartonhoz, fához, dekorgumihoz, ﬁlchez, ékszerkövekhez,
mozaikhoz, üveghez, stb.
Mennyiség: 90 g / ﬂakon
40 02 98

per db ..........................1.020,—

Faenyv Express - UHU

Tartalom:
● 6 db szőrecset,
ecsetméret: 1 – 6 (2 – 4 mm)
20 00 40

Csavarhúzó 2 az 1-ben - STUBAI

6 db/cs. ..........................560,—

Sörteecset készlet
Praktikus kombi csavarhúzó, a penge egyszerűen kihúzható és megfordítható, az egyik
fele egyenes a másik kereszt, a gömbölyű
hatszögletű markolat jól illik a kézbe.
Penge hossz: kb. 55 mm
20 09 76

per db ..........................1.060,—

Furdancs /
kézi fúró
Egyszerű jó minőségű kézifúró.
Kisebb munkákhoz puhafába, gesztenyébe,
parafába, stb., élezett és polírozott.
20 04 20
20 04 21
20 04 22
20 04 23

Ø 3 mm, per db..............660,—
Ø 4 mm, per db..............760,—
Ø 5 mm, per db..............860,—
Ø 6 mm, per db...........1.290,—

Tartalom:
● 3 db Gussow - sörteecset,
ecsetméret: 4, 8 és 12 (4 – 12 mm)
Különösen gyorsan kötő, oldószermentes
fehér enyv magas kötőszilárdsággal, ragaszt
minden közönséges fafajtát és rétegelt lapot.
Kötési idő: kb. 10 perc, száradási idő 4 és
15 perc között fafajtától és hőmérséklettől
függően. Fogyasztás: 150 – 200 g / m²,
ne használjuk +6 °C alatt. A friss enyv
vízzel eltávolítható és átlátszóan szárad.
Ergonomikus üveg, jól utántölthető a nagy
nyílásnak köszönhetően.
40 03 92
40 03 93
40 03 94

75 g/ﬂakon ...................910,—
250 g/ﬂakon ................1.680,—
750 g/ﬂakon ................3.050,—
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20 00 32

3 db/cs. ..........................330,—

Iskolai
ecsetkészlet

Tartalom:
● 2 db Gussow sörteecset,
ecsetméret: 6 és 10 (8,5 és 11 mm)
● 3 db iskolai festőecset / pónilószőrből,
ecsetméret: 2, 4 és 6 (2 – 4 mm)
20 00 33

5 db/cs. ..........................570,—
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03.10.2018 10:14:00

Karácsonyi m˜hely
műhely
Ajándékozzunk épít°csomagot!

Méhviaszgyertya barkácskészlet

Késtartó

Tartalom:
● 4 nagy méhviaszlap 20 x 35 cm
● 1 fm gyertyakanóc

Ez a robusztus késtartó
a masszív, előre gyártott
farészek összeragasztásából keletkezik. Ezután
saját elképzelések alapján festhető vagy
egyszerűen olajozható, hogy a konyhai
mindennapokra bevetőképes legyen. Végül
a mellékelt fanyársakkal megtöltjük, amibe
kb. 3 nagy kés helyezhető bele.

Szegeskép

Közelnézet

30 14 96

per készlet ..................2.290,—

Karácsonyfa csillagokból

Méret: kb. 150 x 213 mm
Hét különböző méretű
facsillagot (4 – 10 cm)
fűzünk fagyöngyökkel
felváltva egy zsinórra.

10 21 63

per db ..........................1.620,—

Krétatábla

Nyárfafurnérból. A rálézerezett motívumokat
a szegelés előtt le is festhetjük
TIPP: Szeget, rajzszeget, képakasztót,
stb. kérjük hozzárendelni.
Méret:
200 x 200 mm
Vastagság: 20 mm
Szegeskép karácsonyfa
10 19 14
per db .............................660,—
Szegeskép csillagmandala
10 18 65
per db .............................660,—
Hintaló

A kész fa mérete: kb. 10 x 14 cm
Hosszúság:
kb. 25 cm
10 20 25

per db .............................840,—

Fa - összeilleszthető íróasztal készlet

Egyszerű fűrész- és
csiszolómunka. Fúrás
nélkül elkészíthető.
Hossz:
kb. 120 mm
Magasság: kb. 130 mm
10 07 49

per db .............................660,—

Teamécses- vagy tojástartó
Ezt a csodás 7-részes íróasztali szervezőt
nagyon könnyen összedughatjuk. Egyedileg
alkotható festékkel és ceruzákkal, így egy
csinos hétköznapi segéd keletkezik egy iratﬁókkal és 2 ﬁókkal ceruzáknak és más irodai
eszközöknek. A különösen jó tartás érdekében a részeket ragasztóval rözgíthetjük.

A lapot a kívánt színben lefestjük, a krétatartót, az egyedi krétamatricát és az akasztót
felragasztjuk - kész! 1 db krétával, ami a
tartón mindig kéznél van.

TIPP: Jegyzettömböt (cikkszám 401474..
fehér-01 vagy színes-99) kérjük
hozzárendelni.

Méret: kb. 300 x 200 x 5 mm

H x Sz x M: kb. 18 x 9 x 9,6 cm
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 31

14

per db ..........................1.060,—

TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393)
kérjük hozzárendelni
Memo
10 21 03

per cs. ............................870,—

Heti tervező
10 21 04
per cs. ............................870,—

Vagy 2 tojástartó vagy 2 teamécsestartó
vágható ki belőle.
TIPP: Teamécsest (cikkszám 300254)
kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 120 x 120 x 56 mm
10 05 05

per db .............................660,—

További információkat a termékeinkhez aktuális katalógusunkban vagy a weboldalunkon www.winkleriskolaszer.hu talál.
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Íróasztali busz

Ez a rétegelt falemezből készült multifunkcionális jármű nem hiányozhat egy gyermek
íróasztaláról sem. Fúrás nélkül elkészíthető!
Hossz:
kb. 210 mm
Magasság: kb. 60 mm
10 06 70

per db .............................820,—

Mobiltelefon és papírtartó

Réz - gyertyatartó

Ez a praktikus réz gyertyatartó egy különleges ékszerdarab. Pár óra alatt elkészíthető,
mégis a fémmegmunkálás (vágás, fúrás,
ütés, hajlítás) több területét is lefedi. Az
építőcsomag részletes leírást tartalmaz
sablonokkal.
TIPP: Gyertyát (cikkszám 301310) kérjük
hozzárendelni!
Méret: kb. 120 x 95 x 39 mm
10 14 00

per db ..........................1.450,—

PLEXI - asztali óra

Rosegger viharlámpa

Ízléses és stílusos építőelem; kompletten
falcolt lécekkel, hőálló üveggel, vörösréz a
mécsestartóhoz és a burokhoz, vörösrézdrót
a fogantyúhoz.
TIPP: Tömbgyertyát Ø 60 mm (cikkszám:
30118308) hozzárendelni.
Magasság: kb. 290 mm (fogantyú nélkül)
10 05 12

per db ..........................3.040,—

Karácsonyi piramis

Ebben a multifunkcionális tömör fa és
fenyőfurnér tartóban elfér egy mobiltelefon
és jegyzetpapírok. 2 db ráragasztott facsipesz, egy ceruza és egy cetli megfogására
szolgál. Max. 65 mm széles telefonokhoz,
így okostelefonok is beleférnek.
Méret: kb. 200 x 120 mm
10 05 68

per db .............................660,—

Füstölő - manó vagy házikó

Praktikus és működőképes asztali óra
beépített ceruzatartóval és jegyzettartóval. Elkészítés - színes 3 mm vastag
plexiüvegből és polisztirolból fúrással és
hajlítással. A csavarokat, a műanyagtávtartóhüvelyeket és egy részletes leírást
mellékeltünk. JUNGHANS minőségikvarcóraszerkezettel és mutatóval.
Thermo-hajlítógép szükséges!
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám
100305) kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 120 x 110 x 110 mm
10 13 78

per db ..........................1.830,—

Knacks - Max

Tetszetős, sokszorosan kipróbált.
Csapágykosárral és készre vágott és kifúrt
hőlégkerékkel. Leírás sablonokkal együtt.
TIPP: Hozzáillő gyertyát (cikkszám 301311)
kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 350 mm
10 07 01

per db ..........................1.970,—

Karácsonyfa villogó LED-ekkel

Egyszerű forrasztómunka
16 villogó LED-del. Az
elemdobozka a hátoldalán
egyidejűleg praktikus tartóláb is. Alacsony
energiafogyasztás: kb. 4 mA. könnyen
érthető, szimbólumokra alapuló leírással.

A mókás és egyszerűen felépíthető füstölő
manó vagy házikó rétegelt lemezből és
tömör falécekből készül. A füstölők nem
csak a szürke téli napokon biztosítanak
kellemes érzést, hanem a meleg nyári
estéken is távoltartják a szúnyogokat. Az
építőcsomag 5 db füstölőt tartalmaz.

Ezzel a tömör fából készült, robosztus ﬁckóval a diótörés valóban szórakozás. A bükkfa
emelőkaros alsó állkapcsának köszönhetően
a legkeményebb diókat is megtöri. A diótörőt
egyszerű összeépíteni - vésőmunkálatok
nem szükségesek.

Magasság:

Magasság: kb. 270 mm

Méret: kb. 60 x 100 mm

10 05 11

10 09 25

10 14 33

kb. 180 mm
per db .............................930,—

per db ..........................1.510,—
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TIPP: 9 V-os elemet (cikkszám 100308)
kérjük hozzárendelni.
per db ..........................2.280,—
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Naptár facsapokkal /
üveggólyókkal

Évszakok

Tavasz - nyár - °sz - tél
Évgyűrű

Mind a 4 évszakhoz
egyenként egy
fanegyedet készíthetünk
el. Az összesen 59
motívumrész, mint virágok,
pillangók, méhek, levelek,
madarak, almák és hópelyhek
ezt megkönnyítik. Hozzáillő
színekben lefesthetjük és az
egyszerűen összetűzött fára
ragasztjuk fel.

A hónapokat
körszegmensek
formájában
lehet kirakni a
padlón vagy az
asztalon. A belső
rész mutatja az
évszakokat. Középen a nap található.
Különböző ünnepek és alkalmak fűzhetőek
hozzá az évszakokhoz vagy hónapokhoz.

10 20 28

per db .......................... 2.110,—

Varázskendő /
évszakkendő

Méret készen: Ø kb. 900 mm
per db ..........................1.180,—

Évlánc

Áll 365 vagy 366 fagyöngyből (szökőév) és
készen kb. 3,5 m hosszú (Ø kb. 1,1 m).
Minden egyes gyöngy a hozzátartozó
hónap színében készült és az év egy napját
mutatja.

Méret: kb. 65 x 65 cm

Tartalom:
● leírás
● 396 fagyöngy Ø 10 mm 12-féle színben 33 db / cs.
● 4,5 m terylen zsinór Ø 1,5 mm

30 17 14

10 08 68

6 db/cs. .......................3.100,—

per db .............................960,—

Fa pecsétnyomó évszakfa

Tartalom:
● 1 mintaív feliratmezőkkel
● 1 mintaív külső körrel (hónapok) /
középső (napnegyed) / belső kör (évszakok)
● 2 mintaív hónapképekkel
● 1 cs. színes rajzpapír 130g / m²
12- féle színben, 3 lap / szín
10 08 67

Magasra dobni
és elkapni, ezzel
a sifonkendővel ez
nagyon egyszerű,
mivel a kendő lassabban esik vissza, mint
egy bűvészlabda és ezáltal könnyebben
el lehet kapni. Ideális bűvésztrükkök elsajátításához! A szép színek által óvodák és
iskolák évszakokkénti díszítésére alkalmas,
születésnapi partykhoz, beöltözni szerepjátékokhoz, szivárványjátékokhoz, stb.
Mosható 30 °C-on. Egy csomag egyenként
egy darab sárga, narancs, piros, zöld, kék,
lila kendőt tartalmaz.

10 21 11

Elkészítési minta

Fakorona:
Ø kb. 17 cm
Magasság:
25 cm
Motívumrészek: kb. 2,5 cm
Vastagság:
3 mm

TIPP: Ha golyós naptárként szeretné
használni, akkor kérjük rendeljen
üveggolyót (cikkszám: 600110),
fagolyót (cikkszám: 101923) illetve
vasgolyót (cikkszám: 100966) hozzá.
Méret:
180 x 180 mm
Vastagság: kb. 6 mm

Fa - évszakfa

TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393) kérjük
hozzárendelni.

Ezzel a praktikus ‚
naptárral a gyermekek
szemléletesen
megtanulhatják
a hét napjait,
a hónapokat és
az évszakokat.
Beleértve 4 db fatiplit Ø 6 mm és 1 db
öntapadós papír képakasztót.

per db ..........................3.250,—

Tartalom:
● 1 pecsétnyomó fa
● 6 szimbólum pecsétnyomó
(virág, fű, 2 levél, alma, hópehely)
Motívum: fa kb. 11,5 x 8,5 cm
szimbólumok kb. 1,5 cm
40 17 95

per cs. .........................2.260,—
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