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A könnyen megérthető jelképeinkkel a munkát már első pillantásra fel tudja mérni. Ezzel a megfelelő munkadarab kiválasztása még egyszerűbb lesz.  
A teljes építési leírásokat megtalálja a weboldalunkon.

Jelképek jelentése: 

milliószorosan bevált
több mint 450 különböző modell

tanmenethez igazított építési forma
egyszerű leírás

önálló munka
biztos siker

Korajánlás

Lyukasztó fogó / ék

Csavarhúzó

Ø időszükséglet 
tanórában megadva

Forrasztópáka

Favéső

Fúró

Kés / szike

FogóReszelő / ráspoly /  
csiszolópapír

Tű / gombostű

Szorító

Kalapács

Fűrész

Horgolótű

Ragasztó / enyv

Olló Kötőtű

Megjegyzés: A termékképek összeszerelt és elkészített munkákat mutatnak. Az alapanyagokat nyersen szállítjuk,  
nincsenek fesetve és tartozékok nélkül. Az elkészítésükhöz szerszámok, csiszoló- és ragasztóanyagok szükségesek. 

MUNK ADAR ABOK
ANYAGKÉSZLET A TANÓRÁRA

Hogy a Winkler Iskolaszer  
jó építőcsomagokat kínál,  
azt a másolók is észrevet- 
ték. Számos modellt meg- 
talál változtatott formában 
máshol is. Csak az a WINK- 
LER építőcsomag, amely  
valóban a WINKLER-től  
származik. Kérjük figyel- 
jen erre!

ÉPÍTŐCSOMAGOK
A Winkler építőcsomagokat a pedagógusok fejlesztették, diákok próbálták ki a tanórákon. A különösen könnyen érthető 
munkaleírás és az átgondolt építési forma jellemző. Tényleges szakterület: megépített környezet, technika és termékalkotás.
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MUNKADARABOK 27

Simplex Kids újdonságok
Egyszerűen a legkisebbeknek, szerszám nélkül. Technikai csomagok előkészített részekkel:  
festeni, ollóval vágni, fűzni, ragasztani – gyerekjáték technika terem nélkül is.

lásd 36. oldal
10 24 14 per db .............................................................................610,—

lásd 36. oldal
10 24 15 per db .............................................................................700,—

FA -  TALPAS MIKULÁS

FA-  TALPAS MÉZES-
KALÁCSHÁZ

lásd 40. oldal
10 24 20 5 db/cs. ........................................................................4.860,—

RAKÉTAAUTÓ

lásd 36. oldal
10 23 91 per db .............................................................................680,—

lásd 39. oldal
10 23 89 per db .............................................................................900,—

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
HÁZACSKA

FA -  TALPAS VIRÁG

lásd 30. oldal
10 24 00 12 db/cs. ....................................................................11.840,—

FORGÓDOBOK
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MUNKADARABOK28

Munkadarab újdonságok

2. osztálytól  
lásd 51. oldal
10 23 94 per db ..........................................................................1.170,—

5. osztálytól  
lásd 73. oldal
10 24 16 per db ..........................................................................1.400,—

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
TEREPJÁRÓ

VÁLLFA ÁLLATOK

5. osztálytól  
lásd 73. oldal
10 24 19 per db ..........................................................................1.440,—

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
REPÜLŐ

5. osztálytól  
lásd 73. oldal
10 24 17 per db ..........................................................................1.760,—

5. osztálytól  
lásd 73. oldal
10 24 18 per db ..........................................................................2.090,—

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
TRAKTOR

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
KISTEHERAUTÓ

2. osztálytól  
lásd 47. oldal
10 24 21 3 db/cs. ........................................................................2.740,—

T YVEK FÜGGŐDÍSZ
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MUNKADARABOK 29

Kutatás & kísérletezés 
lásd 131. oldal
10 23 92 per cs. ........................................................................ 8.930,—

KUTATÓDOBOZ -  
TEXTILTERVEZÉS FESTÉS

KUTATÓDOBOZ - 
TŰ ÉS  CÉRNA

Kutatás & kísérletezés 
lásd 131. oldal
10 24 22 per cs. ...................................................................... 10.080,—

KÉZI  -  
VENTILÁTOR

Elektronikai forrasztási gyakorlatok kezdőknek 
lásd 121. oldal
10 23 97 per db ..........................................................................1.750,—

KIL INCSAKASZTÓ -  SMILEY

5. osztálytól  
lásd 82. oldal
10 23 96 per db ..........................................................................1.760,—

Elektronikai forrasztási gyakorlatok kezdőknek 
lásd 121. oldal
10 24 27 per db ..........................................................................1.940,—

FORRASZTÁSI  GYAKORLAT - 
TŰZOLTÓAUTÓ

LEONÁRDÓ HÍD

H
át

ol
da

l

5. osztálytól  
lásd 80. oldal
10 23 95 per db ..........................................................................1.320,—
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MUNKADARABOK SIMPLEX KIDS30

EHHEZ ILLIK

Fa - barkácskészlet  
gyertyatartó angyal

Egy elragadó ötlet karácsonyra, de védőangyal 
is lehet elsőáldozásra stb. Némi festékkel, eset-
leg kis filcszabásokkal, lametta- vagy gyapjúhaj- 
jal, némi csillámmal, enyvvel vagy ragasztóval 
gyönyörű dekoráció készíthető, amely nem csak 
karácsonykor teremt jó hangulatot. 
Tartalom:  
● 1 tömör csillag 
● 1 figurakúp 
● 1 pár angyalszárny 
TIPP: Hozzáillő gyertyát (cikkszám 301311)  
 kérjük hozzárendelni. 
Figuraméret: kb. 4,5 cm 
Csillag: kb. 9 x 9 x 0,9 cm
10 19 96 per db ...................................... 540,— 
 20 db-tól .................................. 460,—

Fa - barkácskészlet  
versenyautó sofőrrel

Ez a fürge versenyautó kompletten tömör 
bükkfából készült. Minden alkatrész készre 
vágott és csiszolt. Egyszerűen csak lefesteni,  
a kerekeket rátenni és már indulhat is. A kom-
pakt sportautó a tömör fakerekekkel és ten- 
gellyel könnyedén fut és jól fekszik az úton. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400397)  
 kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 10 cm
10 19 09 per db ................................... 1.260,—

Forgódobok

A forgódob egy multikulturális hangszer. A világ 
minden táján évszázadok óta terjesztik a ritmi-
kus hangokat. A kartondarabok készen össze 
vannak rakva, már csak az egyedi tervezésre 
várnak, pl. festékkel, csillámmal, stb. Fejleszti a 
kéz-szem koordinációt, a kreativitást, a problé-
mamegoldó készségeket, az önkifejezést és a 
ritmusérzéket.
Alapanyag: karton, szivacs, fa 
Méret: Ø 9 cm 
Teljes hossz: 22 cm
10 24 00 12 db/cs. ..............................11.840,—

Fa - akasztós dísz angyalkák

 

Formás, kedves és csilingelő angyalkák 
előrajzolt kontúrokkal saját elkészítéshez. Ideális 
színezni színes ceruzával, filc- vagy akriltolllal,  
víz- vagy temperafesték is jól tapad hozzá (ne 
használjuk túl vizesen). 
Tartalom:  
● 6 angyalka 
● 6 harang 
● 6 zsinórdarab 

Méret: 7,5 x 8 cm
10 20 02 6 db/cs. ................................. 1.220,—

Fa - összeilleszthető karácsonyi jászol

Ez a karácsonyi jászol nagyon kedves, sokol- 
dalúsága lelkesítő. A tömör fatalpon bemart 
barázdák vannak, amelybe tetszés szerint 
beletűzhetjük a figurákat. A figurák kontúrjait 
rányomtattuk, így egyszerűen és könnyedén 
kiszínezhetőek. Ezen kívül egy gyertyatartót is 
rászereltünk, hogy a jászolt ragyogtassa. 
TIPP: Hozzáillő gyertyát (cikkszám 301311)  
 kérjük hozzárendelni. 
Tartalom:  
● 1 tömör talp 
● 6 illeszthető rész 

Figuraméret: kb. 5 cm 
H x Sz x M: kb. 15 x 7 x 11 cm
10 18 87 per db ................................... 1.070,—

Kreatív csomag - Mikulászsákocska

A szépen stancolt filcrészekből, a félgömb sze- 
mekből és a zseníliadrótból egy jutazsákocs- 
kára ragasztható szeretetteljes Mikulás készül.
TIPP: Barkácsragasztót (cikkszám 400298)  
 kérjük hozzárendelni.
Tartalom: 
● készre stancolt filcdarabok 
● félgömb szemek 
● zseníliadrót 
● jutazsákocska
Méret: kb. 18 x 25 cm
30 18 58 per db ...................................... 900,—

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,—

40 03 92   75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93 250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94 750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHU

346.OLDAL

óvodába és iskolába 
vágás - ragasztás - festés - fűzés 
szerszám / technikaterem nélkül

SIMPLEX KIDS

Simplex Kids az egyszerű alapanyag-
készletünket jelenti, kifejezetten a 
legkisebbeknek. Ezzel az egyszerű bar-
kácsolás és építés szerszámok nélkül 
lehetséges. Vágás ollóval, ragasztás, 
festés vagy fűzés - már ezzel csodálatos 
műremekek keletkeznek, ami örömöt 
okoz. Ideális óvodákba, alsó tagozat-
ba és iskolakezdési időszakban.

12 21 35 43 53 59

60 65 70 80 90

Akrilfesték Patio Paint

Színek + számok:  
citrom-12, mandarin-21, cseresznyepiros-35, 
hot-pink-43, fűzöld-53, fenyőzöld-59,  
azúrkék-60, indiai türkiz-65, ibolyakék-70,  
barba-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 82 .. 59 ml/üveg ........................ 1.350,—In
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MUNKADARABOK 31SIMPLEX KIDS

Fa - pomponkészlet 

Ha ezt a két farészt fonallal körbetekerjük,  
akkor egy szeretetre méltó figurát készíthetünk.  
Ilyen egyszerű: fektessük a két részt egymásra, 
tekerjük körbe fonallal. vágjuk fel és kössük meg 
egy zsinórral a két falap között. 
TIPP: Fonalat (cikkszám 501471..,  
 kb. 15 – 20 m / figura) kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez  
Pompon: Ø kb. 6 cm 
Vastagság: kb. 3 mm

Mikulás

Méret: kb. 13 x 6,5 cm
10 23 33 per készlet ............................... 430,—

Hóember

Méret: kb. 11 x 6,5 cm
10 23 34 per készlet ............................... 430,—

Szarvas

TIPP: Orrot (cikkszám 301668)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 10 x 6 cm
10 21 39 per készlet ............................... 360,—

Nyúl

Méret: kb. 11 x 9,5 cm
10 21 89 per készlet ............................... 400,—

Bárány

Méret: kb. 9 x 7 cm
10 23 86 per db ...................................... 430,—

Madár

Méret: kb. 11 x 7,5 cm
10 23 87 per db ...................................... 430,—

Fa - tekercselt korong

Ezt a nagyszerű korongot gyapjúval, cérnával, 
hánccsal, stb. változatosan el lehet készíte-
ni. Gyönyörűszép csillagminták keletkeznek 
egyszerűen körültekeréssel. További hatások 
érhetőek el, ha a középső furatba is fűzünk. Így 
számtalan változat lehetséges. A felső furatot 
akasztónak használhatjuk. 
Méret: Ø kb. 100 mm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø közép kb. 5 mm,  
 felső kb. 3 mm
10 20 54 per db ...................................... 270,— 
 20 db-tól .................................. 230,—

Fa - fűzhető állatok

A furatok extra nagyok, hogy sok gyapjú ráfű- 
zésével egy szép megjelenést érhessünk el.  
Ez a kicsiket szórakoztatja és fejleszti a finom- 
motorikájukat. A munka jutalma egy pihe-puha 
barát lesz.
TIPP: Fűzéshez nemezelő gyapjút  
 (cikkszám 501472..) és műanyag hímzőtűt 
 (cikkszám 401414) kérjük hozzárendelni. 
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez  
Furat: Ø kb. 10 mm 
Vastagság: kb. 4 mm

Gyapjúbárány 
Méret: kb. 15 x 9,5 cm
10 21 38 per db ...................................... 360,—

Süni
Méret: kb. 14,4 x 9 cm
10 23 32 per db ...................................... 360,—

Fa - figurák tartósínnel

Játék és móka 13 bájos előregyártott figurával 
illetve tájmotívummal. A lézerezett körvonalak- 
nak köszönhetően pofonegyszerű a kifestés, 
pl. színes ceruzával. A stabil, hárombarázdás 
tartósín játszótérré válik, ahol a figurákat kedv 
szerint állíthatjuk fel. Saját ötleteket papírból 
gyorsan megvalósíthatjuk és hozzáadhatjuk.
Alapanyag: fa 
A figurák magassága: kb. 5 – 8 cm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Sín hossza: kb. 20 cm
10 21 40 per cs. ................................... 1.040,—

Kötőfonal  Easy - ELISA

 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, neonnarancssárga-20, piros-30, 
rózsaszín-40, neonpink-41, fradizöld-50, világos-
zöld-51, világoskék-61, babakék-62, türkiz-63, 
orgona-72, lila-74, sötétbarna-89, szürke-95 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 71 .. 50 g/gombolyag .................. 540,—

02 10 30 44

53 62 63 65

80 95

50

76

Nemezelő gyapjú Wash-Filz -  
PRO LANA

 
Színek + számok: 
gyöngy-02, sárga-10, piros-30, fukszia-44, 
lombzöld-50, almazöld-53, azúrkék-62, türkiz-63, 
royalkék-65, ciklámen-76, barna-80, antracit-95 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 72 .. 50 g/gombolyag .................. 970,—

EHHEZ ILLIK
Rezgő szemek - kerek
Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 10 mm
30 05 32 45 db/cs. .................................. 430,—

Pompon - piros
 
Puha zseníliagolyók. 
Szín: piros 
Méret: Ø kb. 12 mm
30 16 68 100 db/cs. ................................ 900,— In
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MUNKADARABOK32

EHHEZ ILLIK

SIMPLEX KIDS

SIMPLEX KIDS
Fa - fűzhető formák 
 

Ezeket a csodás formákat gyapjúval, fonallal, 
hánccsal, stb. egyszerűen nagyszerűen lehet 
díszíteni. Két fűzőtechnika lehetséges. Vagy 
csak a külső vonalat fűzzük (hímzett), vagy a  
fonalat a belső motívum felé feszítjük. Ideális  
a kis művészek finommotorika fejlesztéséhez, 
mert itt fűzhetünk, festhetünk és esetleg ra- 
gaszthatunk is. Így csodálatos műremekek ke- 
letkeznek, amit ajándékként és dekorációként  
is lenyűgöznek. A valamivel nagyobb furatok 
alkalmasak gyapjúhoz is és a műanyag hím- 
zőtűvel (cikkszám 401414) igen könnyen  
lehet dolgozni. 
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm

Csillagok

Méret: kb. 9,5 és 14,5 cm 
Tartalom: 2 db (1 x csillagkeret + 1 x csillag)
10 20 27 2 db/cs. .................................... 600,—

Karácsonyfák

Méret: kb. 7, 10,5 és 13,5 cm 
Tartalom: 3 db (2  x fakeret + 1 x fa)
10 21 34 3 db/cs. .................................... 600,—

Virágok

Méret: kb. 8 és 14 cm  
Tartalom: 2 db (1 x virágkeret + 1 x virág)
10 22 83 2 db/cs. .................................... 600,—

Szívek

Méret: kb. 10 und 12,5 cm 
Tartalom: 2 db (1 x szívkeret + 1 x szív)
10 20 85 2 db/cs. .................................... 600,—

Karácsonyi motívumok

Méret: kb. 11 x 11 cm
10 19 42 3 db/cs. .................................... 940,—

Húsvéti állatok

Méret: kb. 8 x 10 cm
10 19 41 3 db/cs. .................................... 930,—

Hímezhető képkeret

Csodás képkeret, amely egyszerűen díszíthető 
többféle hímzéssel is. Ideális az óvodában és  
iskolában, könnyű hímző- és fűzőgyakorlatok- 
hoz. Nagyszerű tekintetet vonzó darabok és 
ajándékok készülnek így!
TIPP: Gyapjút (cikkszám 501471..)  
 kérjük hozzárendelni.
Hímzőlyuk: Ø kb. 2 mm 
Ajánlott tű: hímzőtű - tompa  
 (cikkszám 500199) 
Méret: kb. 16,2 x 20,3 cm 
Képméret: 8 x 12 cm 
Vastagság: 3 mm
50 21 23 per db ...................................... 670,—

Hímzőtű - műanyag

A tű hajlékonyságának  
köszönhetően könnyű és  
biztonságos munkavég- 
zés garantált kicsiknek is.  
Különböző hímzési alkal- 
mazásokhoz, különbö- 
ző színekben. 
Hossz: kb. 6,5 cm
40 14 14 32 db/cs. .................................. 880,—

01 10 20 30

41 50 51 61

63 72 74 89

40
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95

Kötőfonal  Easy - ELISA

 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, neonnarancssárga-20, piros-30, 
rózsaszín-40, neonpink-41, fradizöld-50, világos-
zöld-51, világoskék-61, babakék-62, türkiz-63, 
orgona-72, lila-74, sötétbarna-89, szürke-95 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 71 .. 50 g/gombolyag .................. 540,—

Fűző - pamutzsinórok
Színes pamutzsinór, a végek  
fóliázva és beolvasztva -  
mint a cipőfűzők. Ideális a  
legkisebbeknek különböző  
fűzéshez vagy tű nélküli nagyobb lyukú hímzés-
hez. Ideális a szem-kéz koordináció támoga-
tásához és a finom motorika fejlesztéséhez. 
5 különböző színben (egyenként 20 db sárga, 
narancssárga, piros, kék, zöld színekben).
Vastagság: 1Ø kb. 1,6 mm 
Hossz: kb. 81 cm / db
50 23 57 100 db/cs. ............................. 2.840,—In
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MUNKADARABOK 33
Hímzőmotívumok  
fonallal

Egyszerűen szuper és újszerű! 6 vidám, 
kartonból kivágott hímzőmotívum, 4 hosszú 
fonallal az átfűzéshez. A textilfonalak vége egy 
műanyagfóliával van bevonva, ez megakadá-
lyozza a kirojtolódást és elősegíti a legkiseb-
beknek is a fonal könnyű átfűzését, tű nélkül 
is. Ideális a finommotorika fejlesztéséhez. Újra 
és újra fűzhető és használható. Medálként, 
virágtűzőként, stb. használható.
TIPP: Még több fonalat (cikkszám 102057)  
 kérjük hozzárendelni!
Motívum: egyenként 2 virág,  
 2 pillangó és 2 méhecske 
Méret: kb. 14 x 14 cm
40 07 61 6 db/cs. ................................. 1.530,—

Maszk saját elkészítéshez
 
 
 
 
 
 

 
Kiváló minőségű kartonból készült álarc, szépen 
előstancolt, feltehető orral. Festhető és ragaszt- 
ható - gyerekpartikra, stb. Gumipánttal. 
Méret: Ø 21,5 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 300 g / m2

40 01 77 per db ...................................... 200,— 
 25 db-tól .................................. 180,— 
 100 db-tól ................................ 160,—

Fa - barkácskészlet pörgettyű

A gyerekek imádják a pörgettyűket. Itt először  
az elkészítés nyűgözi le őket, aztán a vidám 
tánc. Egyszerűen csak fessük le festékkel, dug- 
juk össze a részeket és rögzítsük ragasztóval, 
már kezdődhet is a játék. A készlet 4 tömör, 
szépen leszabott és csiszolt farészt tartalmaz 
egy kis pörgettyű elkészítéséhez. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400397)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: Ø kb. 5,5 cm 
Magasság: kb. 5 cm
10 20 01 per db ...................................... 580,—

Fa - pörgettyű biankó

 

Remek szórakozás, ami magával ragad és egy- 
idejűleg fejleszti a finom motorikát! A pörgettyűt 
ragasztás nélkül dugjuk össze, a korong mindkét 
oldala díszíthető. Szuper pörgés. Kezdődhet a 
pörgettyűverseny!
Méret: Ø kb. 70 mm 
Magasság: kb. 55 mm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 21 88 per db ...................................... 460,—

Fa - barkácskészlet nyuszi

Ideális barkácsmunka a kisebb gyermekeknek, 
mivel a részeket már csak össze kell ragasztani. 
Tartalmaz minden részt 3 nyuszi elkészítéséhez, 
az arca már rá van festve. 
Méret: kb. 6,5 cm
10 11 66 3 db/cs. ................................. 1.040,—

Hópehely -  
kreatív csomag

Ebből a készletből 24 gyönyörűszép, csillámló, 
dekorgumi hópelyhet barkácsolhatunk. A csil- 
lámmatricát gyorsan felragasztjuk ( pl. cseppek, 
holdak, sarkok, körök) és így egyedi hópelyhe- 
ket készíthetünk.
Tartalom: 
● 24 hópehely 
● 576 csillámló matrica (24 ív, ezüst, jégkék,  
 éjkék, ibolyakék színekben) 
● 24 ezüst akasztószalag 
● 1 leírás
Hópehely méret: Ø kb. 15 cm 
Teljes hossz: kb. 25 mm
10 22 20 24 db/cs. ............................... 5.380,—

Csörgődob kreatív készlet - karton

Nagyszerű készlet csörgődob előállításához.  
A hatszögletű dobtest kartonból kívánság sze- 
rint festékkel (színes ceruza, filctoll, víz- és 
akrilfesték), hímzéssel díszíthető. Ezt követően 
felfűzzük a mellékelt gyapjúzsinórral és dobon- 
ként 12 csengettyűvel, amit a készlet tartalmaz. 
A zsinór végén lévő műanyag borításnak köszön- 
hetően a befűzés játékosan tű használata nélkül 
lehetséges. Így egyszerűen egyedi mintázatú 
hangszereket készíthetünk, amelyek gondos- 
kodnak az óvodások és iskolások szórakozásáról. 
Tartalom:  
● 12 kartondob 
● 12 gyapjúzsinór 
● 144 csengyettyű 
● 1 leírás

Méret: Ø kb. 15 cm
40 18 24 12 db/cs. ............................... 6.620,—

SIMPLEX KIDS

EHHEZ ILLIK

40 03 96   75 g/flakon ......................... 1.080,— 
40 03 97 250 g/flakon ......................... 2.260,— 
40 03 98 750 g/flakon ......................... 3.520,—

Faenyv vízálló - UHU

Vastagság: Ø kb. 4 mm 
Hossz: kb. 100 cm / db
10 20 57 8 db/cs. .................................... 820,—

Fűző - cipőfűző 
szivárvány 
készlet

Tollak nagy csomag

Méret: kb. 10 – 15 cm 
Mennyiség: kb. 330 – 350 db (100 g)
30 06 35 per cs. ................................... 2.680,—
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MUNKADARABOK34

EHHEZ ILLIK

SIMPLEX KIDS

SIMPLEX KIDS
Fa - hímzőkártya

Egy lelkesítő hímzőkártya. Minőségi fából lézer-
vágott szegéllyel és szép motívummal. Tetszés 
szerint hímezhető. Gombokat vagy más dekorá- 
ciós részeket is varrhatunk fel.
TIPP: Képakasztót - papír (cikkszám 400294)  
 kérjük hozzárendelni.
Akasztófurat:  Ø kb. 2 mm 
Tűajánlás:  varrótű tompa (cikkszám 500199) 
Fonalajánlás: kötőfonal Easy (cikkszám 501471..)  
 vagy pamutfonal Apollo  
 (cikkszám 501459..) 
Méret: kb. 12 x 12 cm 
Vastagság: kb. 3 mm

Jászol

10 23 31 per db ...................................... 450,—

Karácsonyfa

10 20 62 per db ...................................... 450,—

Wish

10 20 84 per db ...................................... 450,—

Nice day

10 20 86 per db ...................................... 450,—

Húsvéti nyúl

10 22 82 per db ...................................... 450,—

Mom

10 20 82 per db ...................................... 450,—

Dad

10 20 83 per db ...................................... 450,—

Fa - hímzőforma gömbök

A hímzés váratlanul egyszerűvé és szórakoztató- 
vá válik! Már a legkisebbek is le tudják festeni eze- 
ket a formákat, miután egyszerűen gyapjúval vagy 
fonallal a furatokba hímezhetnek (fűzhetnek). 
Hímzőfurat: Ø kb. 2 mm 
Tűajánlás: varrótűk - tompa  
 (cikkszám 500199) 
Fonalajánlás: pamutfonal Apollo  
 (cikkszám 501459..) 
Méret: Ø kb. 7 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 21 32 3 db/cs. .................................... 460,—

Fa - fűzőló

Ez a ló nagyon könnyen elkészíthető:  
Először ízlés szerint fessük le a részeket és 
utána fűzzük őket össze. A sörény díszíthető 
felfűzött gyöngyökkel. Így zseniális módon egy 
egyedi háromdimenziós állat keletkezik, amivel 
klasszul lehet játszani. Ideális a legkisebbek 
finommotorikáját és a háromdimenziós gondol-
kodását fejleszteni. 
TIPP: Fűzéshez cipőfűzőket (cikkszám 102057) 
 és kongógyöngyöt (cikkszám 700860)  
 kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 15 x 16 cm 
Vastagság: 3 mm
10 20 36 per db ...................................... 670,—

Hímzőtűk, tompa -  PRYM

Méret: Nr. 22 
Hossz: kb. 4 cm
50 01 99 25 db/cs. ............................... 1.140,—

Pamutfonal Apollo - ELISA

 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, piros-30, 
borvörös-39, világos rózsaszín-41, pink-43, zöld-50, 
almazöld-53, világoskék-61, türkiz-64, sötétkék-69, 
lila-74, barna-80, fekete-90  
A színek számát kérjük megadni!
50 14 59 .. 50 g/gombolyag .................. 830,—

01 10 20 30

41 43 50 53

64 69 74 80

39

61

90

Kongógyöngyök - basic

Színes gyermek- 
gyöngyök fűzéshez,  
tizenegyféle. 
Méret: Ø kb. 8 mm 
Furat: Ø kb. 3,5 – 4 mm
70 08 60 kb. 1.000 db/cs. .................... 1.870,—In
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MUNKADARABOK 35
Fa - kreatív készlet csirkék

Ezek a mókás csirkék slágernek számítanak. 
A mellékelt szárnyakat, csőröket és taréjokat 
mindkét oldalra felragasztjuk, utána különböző 
színekkel kifestjük. Minden virágcserépnek vagy 
húsvéti csokornak mutatós díszei lesznek.
TIPP: Faenyvet (cikkszám: 400397)  
 kérjük hozzárendelni. 
Tartalom:  
● 6 csirke három különböző méretben  
 pálcára szerelve 
● 12 szárny 
● 12 csőr 
● 12 taréj

Méret: kb. 70, 80 és 90 mm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Teljes hossz: kb. 320 mm
10 20 78 6 db/cs. ................................. 2.020,—

Érintő dob

Az érintő dob, vagy érintő xilofonnak is nevez-
hetjük, egy egyszerű hangszer. 8 különböző 
hosszúságú falécből áll, amit nagyságuk szerint, 
növekvő sorrendben a nyolcszögletű alaplap 
köré ragasztunk. Ha a mellékelt ütőt a dobon  
körbehúzzuk, akkor a hangok - a forgás irány- 
nak megfelelően - magasabban vagy mélyeb- 
ben szólnak. Koppintás és ütés is szórakoztató. 
Így a gyermekek megtapasztalják, hogyan ke-
letkeznek a különböző hangok és ez izgalmas! 
Minden rész pontosan méretre vágott. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: Ø kb. 95 mm 
Magasság: kb. 160 mm
10 21 05 per db ................................... 1.310,—

Kilincsakasztó

Tájékoztató táblaként az ajtókilincsre, zoknipá- 
rosítóként, születésnapi naptárként vagy csopor- 
tos bemutatkozásnál - ezek az akasztók közked- 
veltek és sokoldalúak. Egész egyszerűen szer- 
számok nélkül készül el ez a hasznos segédesz- 
köz lézerezett nyírfalemez elemekből és egy 
csipeszből.
Méret: kb. 80 x 200 mm 
Vastagság: kb. 4 mm
10 21 94 per db ...................................... 680,—

Hőmérő tömör falécen

 

 
Szerszám nélkül igen  
könnyen elkészíthető csodálatos fali hőmérő 
kül- és beltérre egyaránt. Egyedi tervekkel és 
ötletekkel díszítjük a tömör falécet. Akasztóval 
és kiváló minőségű TFA Dostmann - Germany 
kapilláris hőmérővel.
Méret: kb. 50 x 10 x 200 mm
10 21 93 per db ...................................... 960,—

Kirakó kerettel A5 - fa

Lézerrel rétegelt  
bükkfalemezből precízen kivágott kirakórészek 
keretbe foglalva. A sarkok enyhén lekerekítettek. 
A keret megkönnyíti az összerakást a kisebb 
gyerekeknek. Különböző játékokhoz, képekhez, 
meghívókhoz, üdvözlőkártyákhoz, stb. Egyéni- 
leg festhető és alakítható. 
Teljes méret: DIN A5 (20,6 x 14,6 cm) 
Vastagság: 3 mm 
Kirakórész: 20
10 19 50 per db ...................................... 520,—

Jegyzettartó

Fényképeket,  
kedves üzene- 
teket, jegyzete- 
ket, stb. csíptet- 
hetünk be, így  
ezek szép  
emlékként díszítik  
az íróasztalt. Egyszerűen elkészíthető szerszá-
mok nélkül, tömör farészekből. Színesre festve 
sok örömet okoz.
Méret: kb. 40 x 40 mm 
Magasság: kb. 195 mm
10 21 98 per db ...................................... 710,—

Kulcstartóra golyók

A vicces kulcstartó  
egyszerűen és  
egyedileg elkészít- 
hető. A fagolyókat  
saját elképzelés  
alapján lefestjük,  
különböző módon  
felfűzhetjük. Min- 
den esetben cso- 
dás kísérők készül- 
nek kicsiknek és  
nagyoknak egyaránt.
Hossz: kb. 140 mm
10 22 38 per db ...................................... 670,—

SIMPLEX KIDS

EHHEZ ILLIK

Adventi naptár zsákocska - juta

Készre varrt, nem nyomtatott,  
piros szalaggal. 
Szín: natúr

Méret: kb. 6 – 8 x 10 – 11 cm
50 11 36 per db ...................................... 200,— 
 24 db-tól .................................. 180,—
Méret: kb. 9 x 12 cm
50 11 37 per db ...................................... 230,— 
 24 db-tól .................................. 220,—

40 03 92   75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93 250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94 750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHUCsiszolópapír -  
tekercs Easyroll -  
SCHULLER
 
 
 

Széleség:  115 mm 
Tekercs: 4,5 m
20 03 71 durva, K 60, per db .............. 1.060,—
20 03 70 közepes, K 100, per db .......... 930,— 
20 03 69 finom, K 150, per db ............... 930,— 
20 09 87 extra finom, K 220, per db ..... 930,—

346.OLDAL
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MUNKADARABOK36
SIMPLEX KIDS

Fa- talpas mézeskalácsház

Ezt az elbűvölő világító faházikót kedv szerint  
le lehet festeni (pl. színes ceruzával, víz- vagy 
akrilfestékkel). A mézeskalácsot és a díszítő- 
elemeket ki lehet törni a lapból és fel lehet ra- 
gasztani a házra. Az így keletkezett réseken 
hangulatosan világít a teamécses.
TIPP: Teamécsest (cikkszám 300254)  
 kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 12 x 11 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 24 14 per db ...................................... 610,—

Fa - talpas gyertya

Ezt az ünnepi fagyertyát tetszés szerint színez-
hetjük (pl. színes ceruzával, víz- vagy akrilfes- 
tékkel). A csillagokat festés előtt törjük ki és ra- 
gasszuk fel dekorációként. Végül a gyertyát 
illesszük az alaplapba. A csillag kivágások mö- 
gött világító teamécses fénye csodás hangulat- 
ról gondoskodik.
TIPP: Teamécsest (cikkszám 300254)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 13 x 7 x 8 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 25 per db ...................................... 530,—

Fa - talpas mikulás

Ezt a szeretetteljes mikulást egyszerű a talpára 
erősíteni. A szimpatikus ajándékhozó előtt van 
elég hely egy kis zsákocskának. Gyorsan elké- 
szíthető ajándék vagy szép adventi dekoráció.
TIPP: Jutazsákocskát (cikkszám 501136) 
 kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 19 x 11 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 24 15 per db ...................................... 700,—

Fa - talpas virág

Szép saját kezűleg elkészített üdvözlet, pl. szí- 
nes ceruza, víz- vagy akrilfestékkel. A virág 
közepébe vagy a virágcserépre akár egy kis 
fényképet is ragaszthatunk, így egyedi ajándék 
is készíthető. Az alaplapon még van elegendő  
hely egy teamécsesnek vagy más dekoráció- 
nak. Egy különösen szép ajándék, ami sokáig 
örömet okoz, nem csak anyák napjára.
Méret: kb. 18 x 9 x 11 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 23 91 per db ...................................... 680,—

Fa - talpas nyuszi

Ezt a kedves nyuszit egy alaplapba illesztjük. A 
huncut hosszúfülű nyúl elé még helyezhetünk 
egy húsvéti tojást, teamécsest, virágcserepet, 
stb. Így készíthetünk gyorsan egy klassz húsvéti 
dekorációt. 
TIPP: Virágcserepet (cikkszám 300111)  
 kérjük hozzárendelni!
Méret: kb. 17,5 x 8,5 x 9 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 20 89 per db ...................................... 530,—

Léggömbös dob / csörgő

Ebből a kartonhengerből nagyon gyorsan egy 
csodás dobot készíthetünk. Dobbőrként a mel- 
lékelt léggömb szolgál, amit a kartonhenger 
egyik oldalára ráhúzunk. Ha egy csörgőt szeret-
nénk elkészíteni, akkor a hengert egyszerűen 
szőlőmaggal megtöltjük és a mellékelt műanyag 
fedéllel lezárjuk. Végül saját ötletek alapján le- 
festhetjük és már kezdődhet is a szórakoztató 
zenélés. Nagyon sok tapasztalatot szerezhe-
tünk: milyen hangzása van a léggömbnek? 
Milyen feladata van a kartonhengernek? Hogy 
hangzik a műanyag fedél? Hogy változik meg 
a csörgőhang, ha valami mást vagy nagyobb 
mennyiséget töltök bele?
TIPP: Csörgőnek szőlőmagot (cikkszám 502339) 
 kérjük hozzárendelni! Egy csörgőhöz  
 kb. 50 g szükséges.
Méret: Ø kb. 6 cm 
Hossz: kb. 24 cm
10 22 40 per db ...................................... 710,—

EHHEZ ILLIK

SIMPLEX KIDS

Szőlőmag

1. osztályú minőség,  
biológiailag tisztított  
és polírozott, laborban  
bevizsgált. 

50 23 39 1 kg/cs. ................................. 2.020,— 
50 15 34 11 kg/cs. ............................. 14.360,—

VIDEÓ

Teamécses / rechaudmécses
 
 
 

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

Virágcserép - terrakotta
 
 
 
Made in Germany.  
Univerzális agyag- 
cserép kis lefolyó- 
lyukkal. 
TIPP: Hozzáillő alátétet (cikkszám 300109)  
 kérjük hozzárendelni.  
Külső: Ø kb. 55 mm 
Magasság: kb. 50 mm
30 01 11 per db ...................................... 140,—In
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1 db = 133,—

MUNKADARABOK 37
Kulcstartó virág

Könnyen, festéssel díszíthető szép kulcstartó.  
A virág közepét egy felragasztott domború 
fagomb képezi. Festés után rá kell erősíteni a 
mellékelt kulcstartót, ami a gyerekeknek egy 
felnőtt segítségével könnyedén sikerül.
Méret: Ø kb. 42 mm 
Teljes hossz: kb. 100 mm
10 22 79 24 db/cs. ............................... 3.190,—

Karácsonyfa csillagokból

Egyszerűen és gyorsan  
klassz és hatásos kará- 
csonyfadísz készíthető.  
Hét különböző méretű  
facsillagot (4 – 10 cm)  
fűzünk fagyöngyökkel  
felváltva egy zsinórra.  
A csillagok és / vagy a  
fagyöngyök felfűzés  
előtt tetszés szerint  
festhetőek, de natúran  
is nagyon jól néz ki. 
A kész fa mérete: kb. 10 x 14 cm 
Hosszúság: kb. 25 cm
10 20 25 per db ...................................... 920,—

Csipesztábla / csipesz falitartó

Ez a csipesztartó egyszerűen szerszámok nélkül 
elkészíthető. Kifestésnél az egyedi ötletek meg-
valósíthatóak. Különösen viccesen néz ki, ha a 
csipeszt orrnak vagy csőrnek helyezzük fel. A 
csipesz megtartja a jegyzetpapírt, fényképeket, 
egy konyhai törlőkendőt, stb. Felakasztóval. 
Méret: kb. 150 x 150 mm
10 21 58 per db ...................................... 670,—

Méhviaszgyertya kreatív készlet

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 beosztás 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 nagy méhviaszlap 20 x 35 cm 
● 1 fm gyertyakanóc 
● útmutató
30 14 96 per készlet ............................ 2.870,—

Nagyító

A 3,5-szörös nagyítás ideális kutatni, kísérletezni 
vagy szülőknek és nagyszülőknek ajándékozni, 
praktikus kulcstartókarika mellékelve.
TIPP: A törésbiztos akrillencse beragasztásá- 
 hoz mindentragasztó (cikkszám 400015)  
 rendelhető.
Tartalom:  
● 1 akrillencse Ø kb. 34,5 mm 
● 1 lapocska rétegelt nyírfalemezből 
● 1 kulcstartókarika Ø kb. 25 mm

Méret: kb. 75 x 45 x 4,5 mm
10 22 80 per db ...................................... 990,—

Bánatgyűjtő baba

Ez a baba eloszlatja a bánatot. Ha kisebb- 
nagyobb gondok gyötörnek, akkor ezt egy  
cédulára írhatjuk, amit a baba hasába tehe- 
tünk. Ezután sokkal gondtalanabbnak érez- 
zük magunkat. Alternatívaként alvó babákát  
is készíthetünk. Ehhez kérjük hozzárendelni  
a kitömő vattát (cikkszám 500237) és leven- 
dulavirágot (cikkszám 603105) amivel a 
pamutzsákocskákat megtöltjük.
Méret: kb. 13 x 17 cm
10 23 93 6 db/cs. ................................. 1.790,—

Papírtáska - ünnepek

A natúrszínű papírtáskákra színes filcekből 
csodás motívumokat vágunk ki és ragasztunk 
fel. Ehhez számtalan mintát tartalmaz a csomag, 
különböző ünnepségekhez illően: születésnap, 
húsvét, anyák napja, apák napja, esküvő és 
karácsony. Még több díszítés elérése érdekében 
fekete tollal vonalakat rajzolhatunk és a saját 
díszítést a mellékelt gombokkal és szalagokkal 
egészíthetjük ki. 
Tartalom: 
● 12 natúr papírtáska 
● 9 mintás barkácsfilclap  
 (egyenként kb. 200 x 300 mm) 
● 1 csomag színes gomb (kb. 50 db, Ø 20) 
● 1 tekercs zöld szaténszalag 
● 1 leírás
TIPP: Szükség esetén még 2 – 3 db natúr papír- 
 táskát (cikkszám 401757) hozzá lehet  
 rendelni. Alapanyagot nagy mennyiség- 
 ben mellékeltünk. 
Méret: kb. 230 x 270 x 110 mm
10 20 98 12 db/cs. ............................... 6.100,—

SIMPLEX KIDS

EHHEZ ILLIK
Akrilüveglencse Nr.7

Precízen öntött lencse,  
kb. 3,5-szörös nagyítással.  
Fókusztávolság 106 mm,  
dioptria +9,4, síkdomború és  
törésálló. Made in Germany.
Méret: Ø 34,5 mm 
Vastagság: 5 mm
10 22 81 per db ...................................... 590,— 
 20 db-tól .................................. 560,—

1 db = 508,—

Táska natúr - papír

Papírtáska gépsima  
felülettel, tekert papír- 
madzag füllel, biankó. 
Méret: 23 x 27 x 11 cm 
Vastagság: 110 g / m² 
Szín: natúr
40 17 57 per db ...................................... 170,— 
 10 db-tól .................................. 140,— 
 200 db-tól ................................ 120,—

Tömővatta

Puha minőség,  
nagyobb és kisebb  
tárgyak kitöméséhez. 
Tartalom: kb. 7 liter 
Mosható: max. 30 °C-on 
Alapanyag: 100% poliészter 
Szín: fehér
50 02 37 250 g/cs. ............................... 1.210,— In
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MUNKADARABOK38
SIMPLEX KIDS

Fa - összeilleszthető építőcsomagok

Ezek a csodás építőcsomagok nagyon könnyen 
összeilleszthetőek. A szórakozás és a móka 
garantált. A különösen jó tartás érdekében a 
részeket ragasztóanyaggal rögzíthetjük. 
Vastagság: 3 mm

Repülő

5-részes, egyedileg festékkel és tollakkal díszít- 
hető, így magángépek, repülők, stb. készülhetnek.
H x Sz x M: kb. 23 x 26,5 x 6,8 cm
10 20 29 per db ...................................... 700,—

Busz

5-részes, egyedileg festékkel és ceruzával szí- 
nezhető és esetleg fényképeket is beragasztha-
tunk ablaknak, így egy szép játékot kapunk. Az 
ablakokat a buszban is hagyhatjuk vagy ki is 
törhetjük őket.
H x Sz x M: kb. 15,7 x 8,5 x 5,3 cm
10 22 30 per db ...................................... 590,—

Rakéta

2-részes, egyedileg festékkel és ceruzával szí- 
nezhető és esetleg fényképeket is beragasztha-
tunk, így a csodás világűrélménynek semmi sem 
áll útjában. A hajóablakot meghagyhatjuk vagy 
esetleg ki is törhetjük. 
H x Sz x M: kb. 20 x 12 x 10,2 cm
10 22 29 per db ...................................... 700,—

Állatok

 

Ezek a vicces és kedves állatok könnyedén össze- 
állíthatók. Festékkel és színes ceruzával lehet 
díszíteni, csodás játszótársakat készíthetünk.
H x Sz x M: 8 x 4 x 6 cm – 8 x 5,3 x 17 cm
10 20 34 6 db/cs. ................................. 1.310,—

Süni ceruzatartó

7-részes, egyedileg díszítve festékkel és tollak- 
kal kedves íróasztali tartó készíthető, amelyben 
akár 18 ceruza is helyet kaphat. Felnőtt és gye- 
rek is garantáltan örömét leli benne. Kiváló minő- 
ségű kivitelezés két alaplappal, hogy a ceruzák 
stabilan álljanak benne.
TIPP: Orrnak fél fagolyót (cikkszám 101815)  
 kérjük hozzárendelni.
H x Sz x M: kb. 16 x 11,5 x 7 cm 
10 22 85 per db ................................... 1.310,—

Malacpersely

6-részes, egyedileg díszítve festékkel és tollak-
kal minden kis takarékoskodónak örömet okoz. 
A hátlapot ne ragasszuk fel, hogy a kincsek 
kivehetők legyenek. 
H x Sz x M: kb. 9 x 10 x 5,5 cm
10 22 84 per db ................................... 1.070,—

Húsvéti kosárka

6-részes, ideális díszíteni színes ceruzával, 
filctollal, akril- vagy vízfestékkel. A jobb stabi- 
litás érdekében a részeket ragasztóval rög- 
zíthetjük. Fogantyúnak használhatunk  
zseníliadrótot. 
Méret: kb. 10,8 x 7,8 x 12,2 cm 
Belső: kb. 9 x 7 cm
10 23 85 per db ...................................... 670,—

Íróasztal készlet

7-részes, egyedileg dekorálható festékkel és 
ceruzával, így egy szép hétköznapi segédet 
készíthetünk. Egy fakk a jegyzettömbnek és két 
fakk ceruzáknak és más irodai eszközöknek. 
TIPP: Jegyzettömböt (cikkszám 401474.. fehér-01 
 vagy színes-99) kérjük hozzárendelni.
H x Sz x M: kb. 18 x 9 x 9,6 cm
10 22 31 per db ................................... 1.190,—

EHHEZ ILLIK

SIMPLEX KIDS

Barkácsfesték készlet, Mucki - KREUL
 
 
 

AKCIÓ 
5 + 1 INGYEN.
Tartalom: 
● 6 x 250 ml fehér, sárga, piros, kék, 
 zöld és fekete színekben
50 04 47 fix ár per készlet .................. 8.800,—

Jegyzettömb

Jegyzettömb,  
enyvezetlen  
lapokkal.
Méret: 9 x 9 x 9 cm
Színek + számok: 
fehér-01, színes-99 
A színek számát kérjük megadni!
40 14 74 .. 700 lap/cs. ........................ 1.270,—

01 99

Eredeti Winkler építőcsomagok

• Pedagógusok fejlesztették és tesztelték!

•	 Könnyen	érthető	munkaleírás

• Teljes anyagkészlet

•	 Garantált	oktatói	siker
 Tájékoztatás: A fotókon  
	 kész	munkák	láthatóak.	 
	 Kéziszerszámok,	csiszolóanyagok	 
	 illetve	ragasztó	szükséges.	Elemet	 
	 kérjük	hozzárendelni.
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MUNKADARABOK 39

Fa - összeilleszthető etetőház

Szép, összeilleszthető etető különböző mada- 
raknak. A nagy tető az eledelt szárazon tartja. 
A jobb tartás érdekében a részeket ragasszuk 
össze enyvvel. Ha az etetőt az időjárás viszon-
tagságainak kitett külterületen állítjuk fel, akkor 
védjük akrilfestékkel, akrillakkal vagy lazúrral. 
Akasztóhurok mellékelve, de állítani is lehet.
TIPP: Vízálló enyvet (cikkszám 400389)  
 kérjük hozzárendelni.
Alapterület: 140 x 100 mm 
H x Sz x M: 195 x 140 x 105 mm
10 23 38 per db ................................... 1.390,—

Fa - összeilleszthető óra

Ezt az órát igen könnyen összeilleszthetjük. 
Különösen jó stabilitás érdekében a részeket 
ragasztóanyaggal rögzíthetjük.
Hatrészes, két elkészítési lehetőség: akaszt- 
ható vagy talpas. A lézerezett számlapnak 
köszönhetően csodaszép és kiváló minőségű 
órák készülnek. Komplett építőcsomag Quarz 
JUNGHANS óraszerkezettel, mutatókészlettel 
és központi csavarkulccsal.
TIPP: 1 db mignonelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
H x Sz x M: kb. 17,5 x 17,5 x 18,5 cm
10 23 88 per db ................................... 2.120,—

SIMPLEX KIDS

EHHEZ ILLIK
Fa - barkácskészlet versenyautó 
sofőrrel

Ez a fürge versenyautó  
kompletten tömör bükk- 
fából készült. Minden  
alkatrész készre vágott  
és csiszolt.  
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400397)  
 kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 10 cm
10 19 09 per db ............................... 1.260,—

Fa - játékbábú

Alapanyag: Buche

Külső: Ø kb. 15 mm, magasság: kb. 27 mm
10 19 35 03 20 db/cs. .............................. 720,—
Külső: Ø kb. 30 mm, fej: Ø kb. 25 mm,  
Magasság: kb. 70 mm
10 01 69 per db .................................. 250,—

Fa - összeilleszthető ház

Remek szórakozás kis építészeknek: ezt a két leleményes építőrészt igen könnyen különböző 
építménnyekké illeszthetjük össze, nyitott 4-oldalas (1) vagy nyitott félformává (2). Egy további 
építőcsomaggal összesen 4 építőrészt kapunk és így egy zárt házat (3) vagy egy hosszú sorházat 
(4) építhetünk. Nagyon rugalmasan és kreatívan lehet dolgozni. Egyedileg festékkel és különböző 
figurákkal díszíthetjük, így csodás házak, villák, települések, jászolok, stb. készülhetnek. A különö-
sen jó tartás érdekében a részeket ragasztóval rögzíthetjük.
Méret: kb. 18 x 15 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 50 2 db/cs. .......................................................................................................................790,—

 1. nyitott 
     4 oldal

 2. nyitott 
     félforma

 3. ház  4. nyitott 
     sorház

1 cs. 1 cs. 2 cs. 2 cs.

Mobiltartó

3-részes, egyedileg díszítve festékkel és tollakkal 
minden mobiltelefon tulajdonos egy praktikus és 
dekoratív segédhez jut.
H x Sz x M: kb. 10 x 5 x 13,5 cm
10 22 88 per db ...................................... 600,—

Házikó

7-részes, akasztófurattal, de akár fel is állítható. 
Ideális jegyzettáblának, kulcstartónak, időjárás- 
állomásnak, stb.
TIPP: Rendeltetés szerint kérjük a fa - játékbábut 
 (cikkszám 10193503) vagy  
 a külső hőmérőt (cikkszám 100483)  
 hozzárendelni.
H x Sz x M: kb. 16 x 4,5 x 27 cm
10 23 89 per db ...................................... 900,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—

VIDEÓ
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MUNKADARABOK40
SIMPLEX KIDS

Állatmaszkok  
(gumipánttal)

Ideális farsangra, színházba és játszani.  
A készre stancolt kartonmaszkot már csak  
ragasztani kell, és a gumipántot befűzni.  
Állatfajtától függően lehet fület, szarvat stb.  
ráragasztani a mellékelt leírás alapján.  
A színezés a megadott vázlat alapján színes 
ceruzával, viaszkrétával és vízfestékkel törté- 
nik. A következő állatok készíthetőek: egér, 
macska, kutya, farkas, kecske, nyúl, medve, 
tyúk, stb. 
Méret: 23,5 x 26 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

40 01 70 per db ...................................... 360,— 
 20 db-tól .................................. 340,— 
 100 db-tól ................................ 320,—

Karton - kisteherautó / terepjáró

Ennek az egyszerű kisteherautónak a karosszé- 
riája erős, kistancolt kartonból áll. A robusztus 
fémtengelyekkel és műanyag kerekekkel szer- 
számok nélkül egy csodás jármű keletkezik, 
amely sokféle elkészítési lehetőséget is lehetővé 
tesz. Az egyszerű festés érdekében rányomtat-
tuk a jármű kontúrjait a fehér kartonra.  
Szállítás 5 darabos előnyös csomagban. 
Méret: kb. 16 x 10 x 8 cm
10 18 36 5 db/cs. ................................. 2.020,—

Edényalátét masszív falécből

 
 
 

Ez a praktikus edényalátét nagyon egyszerűen 
elkészíthető a négy előgyártott léc összeragasz-
tásával. A gyerekek különböző, saját elképzelés 
szerinti formákat valósíthatnak meg, így tetszetős 
dizájnok keletkeznek. Ideális kezdőknek a ter-
méktervezés szabadon témakörben.
TIPP: Haladók akár fűrészelhetnek is, a léceket  
 különböző szögben összeilleszthetik.  
 Ezáltal számos lehetőség és  
 forma alakulhat ki.
TIPP: Vízálló enyv rendelhető.
Méret: kb. 220 x 220 mm
10 22 78 per db ...................................... 700,—

Számológép

Ezzel a kis fa számológéppel beléphetünk a 
matematika világába. Az öt műanyaggyönggyel 
rúdonként bemutatjuk a számokat 25-ig. Egy- 
szerűen összeszerelhető, szerszám és ragasz- 
tás nélkül. Festékkel, matricával, stb. egyéni 
színes számoló segédeket készíthetünk.
Méret: 130 x 20 x 130 mm
10 23 16 per db ................................... 1.260,—

Egyszerű jegyzettömbtartó

Szeretetteljes üzenetekhez, jegyzetekhez és be- 
vásárló listához: könnyen elkészíthető egy réte- 
gelt falemezre az akasztható spiráltömbtartó ra- 
gasztással (szerszám nélkül). Ha a jegyzettömb 
elfogyott, akkor nagyon egyszerűen kicserélhető. 
Nagyon praktikus, csodás ajándék, nemcsak anyá- 
nak és apának. Jegyzettömbbel és akasztóval.
Méret. kb. A5 (148 x 210 mm)
10 21 92 per db ...................................... 860,—

EHHEZ ILLIK

SIMPLEX KIDS

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték bel- és  
külterületre egyaránt. 

50 12 82 .. 59 ml / flakon ..................... 1.350,—

Mozaik - üvegkkövek fantázia

Előnyös csomag,  
kiváló minőség teljes  
mértékben átszínezett  
üveg élénk színekben. 
Méret: Ø kb. 12 mm 10 x 10 és 20 x 20 mm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Farbe: kevert színek 
Felület: kb. 40 x 40 cm 
Tartalom: kb. 700 db
30 17 15 1 kg/cs. ................................. 6.770,—

Rakétaautó

Ez a pici versenyautó egyszerűen készül kartontölcsérből. A fémtengelyekkel és a 
műanyagkerekekkel szerszámok nélkül egy fürge jármű állítható össze, amely csak arra vár, hogy 
kiszínezzük.
Hossz: kb. 28 cm
10 24 20 5 db/cs. ....................................................................................................................4.860,—

1 db = 404,—

Spiráltömb - DIN A6

Kockás 5 x 5 mm,  
fedőlappal és  
szürke kartonnal.  
Méret: DIN A6 (105 x 148 mm) 
Spirálkötés: Ø kb. 12 mm 
Vastagság: 70 g / m² 
Tartalom: 50 lap / tömb
40 00 66 per db ...................................... 410,—

1 db = 972,—
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MUNKADARABOK 41

1 db = 665,—

Csillagfa

Egyszerűen és gyorsan elkészíthető szép, hatá-
sos csillagfa. Hét különböző méretű facsillagot  
(4 – 10 cm) gyöngyökkel váltakozva egy pálcára 
fűzünk. A csillagokat és a fagolyókat felfűzés 
előtt ízlés szerint lefesthetjük, de natúrban  
is jól néz ki.
TIPP: Díszíteni rendelhető fagyöngy  
 (cikkszám 70066299).
Méret: kb. 14,5 cm
10 23 50 per db ...................................... 940,—

Húzogatós fiú

Igazi klasszikus, amit már egy kisgyermek is 
játékosan össze tud szerelni. Az előre kivágott 
részek festése után már csak a madzagot kell 
rákötni és a darabokat jancsiszeggel rögzíteni. 
Máris kezdődhet a mókás tornaóra. 
Alapanyag: rétegelt falemez 
Méret: kb. 22 x 12 cm 
Teljes hossz: kb. 35 cm 
Vastagság: kb. 4 mm
10 21 31 per db ................................... 1.010,—

Gőzös,  
előre elkészített

Ez a gőzös nagyon gyorsan összerakható egy 
mókás játékká. Az egyenként előre elkészített 
6 balsafa részt egyszerűen csak összeillesztjük 
és összeragasztjuk. A festés előtte vagy utána is 
történhet (ne vigyünk sok festéket a furatokba). 
Hogy a gőzös tényleg hullámtörő legyen, vízálló 
akrilfestéket vagy akrillakkot használjunk. 
H x Sz x M: kb. 80 x 40 x 45 mm
10 20 81 2 db/cs. ................................. 1.330,—

Katamarán,  
előre elkészített

Ez a katamarán pillanatok alatt összeállítható. 
A 15 teljesen előregyártott balsafa és rétegelt 
falemez építőelem egyszerűen összeilleszthető 
és összeragasztható. Végezetül egyedi dizájnt 
alakíthatunk ki akrilfestékkel vagy vízálló festék-
kel és máris vízre ereszthetjük a katamaránt. 
A vitorlát pamut anyagból ragaszthatjuk vagy 
varrhatjuk is. A vitorla festéséhez használjunk 
textilfestéket.
TIPP: Vízálló faenyvet (ciikszám 400396)  
 kérjük hozzárendelni!
H x Sz x M: kb. 175 x 170 x 90 mm
10 20 79 per db ................................... 2.250,—

1. OSZTÁLYTÓL
Késtartó

Ez a robusztus késtartó a masszív, előre gyár- 
tott farészek összeragasztásával készül. Ezu- 
tán saját elképzelés szerint lefesthető vagy egy- 
szerűen leolajozható, hogy a mindennapi kony-
hai használatra készen álljon. Végül az üreget 
a mellékelt fanyársakkal megtöltjük. Kb. 3 nagy 
konyhakés fér el benne. Egy kiváló ajándék 
anyák és apák napjára, ami biztos sok örömet 
okoz. 
Méret: kb. 150 x 213 mm
10 21 63 per db ................................... 1.760,—

Ugró hernyó

Melyik hernyó ugrik a legmesszebbre? Egy va-
lóban egyszerű és vicces ötlet. A szórakoztató, 
ugró hernyót fagolyókkal fűzzük fel egy gumisza-
lagra. Egyszerűen csak tűzzük a csomagban ta-
lálható csőbe, feszítsük meg a gumit, célozzunk 
és engedjük el. Ideális különböző versenyekhez. 
A gyerekek élvezni fogják és célokat barkácsol-
hatnak saját elképzeléseik alapján. 

10 19 08 per db ................................... 1.000,—

SIMPLEX KIDS - 1. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Fa-viasz balzsam

Univerzális viasz barkácso- 
lóknak és asztalosoknak.  
Megakadályozza a túlzott  
kiszáradást és a munkada- 
rabok szakadását. A faviasz  
balzsamot ecsettel, hengerrel,  
szivaccsal vagy kendővel  
is felhordhatjuk.
Szín: színtelen
50 00 03 1.000 ml/doboz .................... 5.400,—

Közelnézet

Fagyöngyök 

Méret: Ø kb. 10 mm 
Furat: Ø kb. 2,5 mm
 
 

Színek + számok:  
fehér-01, natúr-03, sárga-10, kárminpiros-30, 
mohazöld-59, sötétkék-69, kevert-99 
A színek számát kérjük megadni!
70 06 62 .. kb. 60 db/cs. ........................ 500,—

40 03 96   75 g/flakon ......................... 1.080,— 
40 03 97 250 g/flakon ......................... 2.260,— 
40 03 98 750 g/flakon ......................... 3.520,—

Faenyv vízálló - UHU

347.OLDAL

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

Werkpackungen_HU.indd   41 15.07.2020   14:53:05



MUNKADARABOK 1. OSZTÁLYTÓL42
1. OSZTÁLYTÓL

Szegesképek

A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. Az extra vastag, 20 mm-es rétegelt nyárfalapok ideálisak az első szegelő kísérletekhez. A rálézerezett motí-
vumokat a szegelés előtt ki is színezhetjük. A formákat úgy alakítottuk ki, hogy ideális legyen a szálgrafikához / szálfeszítő képekhez. Ha a szegek közé 
fonalat feszítünk, szép hatások alakulnak ki.
TIPP: Szeget, rajzszeget, képakasztót, stb. kérjük hozzárendelni.
Méret: 200 x 200 mm 
Vastagság: 20 mm

Szegeskép - készlet

Tartalom: 5 lap állatmotívummal (róka, bagoly, oroszlán, süni, kaméleon)
10 23 22 5 db/cs. ......................................................................................................................................................................................................3.580,—

Szegeskép biankó

 
 
 

 

10 18 97 per db ............................................................................... 610,—

Szegeskép karácsonyfa

 
 
 

 

10 19 14 per db ............................................................................... 720,—

Szegeskép csillagmandala

 
 
 

 

10 18 65 per db ............................................................................... 720,—

Szegeskép szív

 
 
 

 

10 18 98 per db ............................................................................... 720,—

Szegeskép nap/Smiley

 
 
 

 

10 21 27 per db ............................................................................... 720,—

Szegeskép húsvéti tojás

 
 
 

 

10 21 90 per db ............................................................................... 720,—In
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MUNKADARABOK 431. OSZTÁLYTÓL

Díszítőszeg / barkácsszeg

Formás, félgömb  
alakú fejjel,  
sárgarézzel bevont. 
Fej: Ø 6,5 mm

Hossz: 12– 14 mm
10 17 24  kb. 100 db/cs ........................... 760,— 
10 19 54  kb. 1.000 db / cs. ................... 4.230,—

Hossz: 25 mm
10 17 25  kb. 100 db/cs ........................... 840,—
10 19 55  kb. 1.000 db / cs. ................... 4.900,—

Huzalszeg
 

DIN 1151, fényes. 

  szeg Ø x hossz mm-ben
10 17 11  1,2 x 16; 0,5 kg = kb. 3.250 db .. 1.940,— 
10 17 12  1,2 x 20; 1 kg = kb. 4.000 db .. 1.910,— 
10 17 13  1,4 x 25; 1 kg = kb. 2.600 db .. 2.020,— 
10 17 14  1,6 x 30; 1 kg = kb. 1.900 db .. 1.710,— 
10 17 15  2,0 x 40; 2,5 kg = kb. 2.500 db .. 2.510,— 
10 17 16  2,2 x 50; 2,5 kg = kb. 1.600 db .. 2.510,—

Képakasztó fül - fém
Méret 2: 24 x 14 mm 
Furat: Ø 1,2 mm
10 09 70  10 db / cs. ................................. 350,— 
10 16 33  100 db / cs. ............................ 2.390,—

Szeg / képakasztó szeg /  
kerekfejű szeg 

  szeg Ø x hossz mm-ben
10 17 26  1,0 x 10; 100 g = kb. 1.000 db .. 1.510,— 
10 21 99  1,4 x 25; 100 g = kb. 320 db ... 1.020,—

Szegelhető lap

A 30 mm vastag lap erős és különlegesen puha  
hársfából, optimális az első szegelési kísérletekhez.  
A kreativitásnak semmi sem szab határt, mindegy,  
hogy csak szórakozásból vagy stratégiával végezzük. 
Itt gyakorolhatják a gyerekek, hogyan kell helyesen 
szegelni. Ha a szegek közé színes fonalat feszítünk, 
különösen tetszetős hatást érhetünk el.
TIPP: Szeget, rajzszeget, stb. kérjük hozzárendelni. 
Méret: 250 x 150 mm 
Vastagság: kb. 30 mm
10 18 59  per db ...............................................1.210,—

Szeges sün

A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. Ezzel az 
előre elkészített nyers munkadarabbal és szögekkel 
egy vicces, tüskés barát keletkezik. A szemeket és az 
orrot rá lehet festeni vagy ragasztani - itt szabad teret 
hagyunk a saját elképzeléseknek. 
TIPP: Szeget 40 mm (cikkszám 101715) és orrot  
 (cikkszám 300539) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 100 x 50 x 30 mm
10 21 30  per db ..................................................570,—

Szeges százlábú

A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. Ezzel az 
előre elkészített nyers munkadarabbal és szögekkel 
egy vicces barát keletkezik. Az arc és a test saját  
elképzelés szerint készíthető.
TIPP: Szeget 30 mm (cikkszám 101714) és szemet  
 (cikkszám 101810) kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 30 x 30 x 120 mm
10 22 24  per db ...................................... 450,—

Szegeskép - készlet virág

Tartalom: 3 lap virág motívummal
10 21 91  3 db/cs. ...................................................................................................... 2.150,—

Szegeskép - készlet rohamautók

Tartalom: 3 lap jármű motívummal (daru, tűzoltó, mentő)
10 23 23  3 db/cs. ......................................................................................................2.150,—

Szegeskép geometria

A mellékelt útmutató és sablo- 
nok segítségével egy rácsot  
szegezünk rá a szegekkel.  
Ezen a rácson geometriai for- 
mákat tudunk kifeszíteni és  
így szemléltetni. Ideális kiegé- 
szítés matematika- és geo- 
metria tanórákra. 
TIPP: Szeget (cikkszám 101714) 
 és gumigyűrűket (cikkszám 101983) kérjük hozzárendelni. 
10 21 66  per db ........................................................................................................... 590,—

EHHEZ ILLIK
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1 db = 352,—

MUNKADARABOK44

1 db = 1.107,—

1. OSZTÁLYTÓL
Szegeskép naptár

A közkedvelt szegeskép-sorozatunk bővítése! 
Hatékony oktatás és ösztönzés kreatív alkotá- 
sokra. A naptárat a szegelés előtt színes ceru- 
zával vagy vízfestékkel fessük le. Ahhoz, hogy  
a lézerezett felirat jól látható maradjon, ne ken- 
jük le túl vastagon. Útmutatóval, 1 db képakasz-
tó / ragasztófül-papírral és kb. 4 db gumigyűrű- 
vel - véletlenszerű válogatás. 
TIPP: Szegeket (cikkszám: 101713)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: 180 x 180 mm  
Vastagság: kb. 8 mm
10 21 12 per db ................................... 1.360,—

Tölcsérbaba

Kartontölcsér, szépen előstancolva, a csomag-
ban farúd, 4 cm-es fagolyó és leírás található, 
textil nélkül. 
TIPP: Rendeljen filcet a ruhához, lakkfilctollat  
 stb. a színezéshez. 
Tölcsérméret: kb. 18 cm 
Teljes méret: kb. 53 cm 
Vastagság: 400 g / m2

10 23 65 5 db/cs. ................................. 1.760,—

Esőcsináló - készlet

Egy csodás hangszer, amelyet már a legki- 
sebbek is könnyen el tudnak készíteni. A teste 
egy stabil kartonhenger. Már a kb. 200 szeg 
beütése is lefoglalja és lelkesíti a gyerekeket. 
Ezután megtöltjük a hengert cseresznyemag- 
gal, lezárjuk a fedelet és kívülről tetszés sze- 
rint díszítjük. A valódi cseresznyemagok az 
esőcseppekre emékeztető  kellemes,  
nyugtató hangot hoznak létre.
Magasság x Ø: kb. 500 x 70 mm
10 19 00 8 db/cs. ................................. 8.860,—

Egyszerű almafa

   

Nagyon könnyen és gyorsan elkészül ez a  
csodás almafa. Először a fakorongokat és a 
törzset lefestjük és végül egész egyszerűen 
összeragasztjuk. Majd a piros fagyöngyöket 
almának felragasztjuk. A hátoldalára egy fo- 
nalat helyezünk - ideális ablakképnek vagy  
fali képnek.
Méret: kb. 200 x 150 mm
10 20 37 per db ...................................... 830,—

Krétatábla - heti tervező

Minden egy pillantásra: Néhány kézmozdulattal 
és festékkel egy csodálatos  
jegyzettábla keletkezik, amire újra és újra írha- 
tunk. A lapot a kívánt színben lefestjük, a kré-
tatartót, az egyedi krétamatricát és az akasztót 
felragasztjuk - kész! 1 db krétával, ami a tartón 
mindig kéznél van. Ideális szervezéshez és cso-
dás ajándék nem csak anyák- és apák napjára. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393)  
 kérjük hozzárendelni.

Méret: 300 x 200 x 5 mm
10 21 04 per db ...................................... 950,—

Buldózer, előre elkészített

Nem hiányozhat egyetlenegy gyermek-építke- 
zésről sem: Ez a nagyszerű buldózer 21 előre- 
gyártott tömörfa építőrészből áll, amely könnyen 
összeilleszthető és ragasztható. A kerekeket 
szeggel (csapszeg) rögzítjük. A vezetőfülkét egy- 
szerűen tegyük rá a csapszegre - ezáltal forgat- 
ható marad. A kis figurabábot igény szerint rög-
zíthetjük vagy kivehetjük. Az egyedi színek még 
nagyobb szórakozást nyújtanak játék közben. 
H x Sz x M: kb. 11 x 7 x 5 cm
10 20 92 per db ................................... 1.430,—

EHHEZ ILLIK

 1. OSZTÁLYTÓL

Hossz: 130 mm 
Pengehossz: 45 mm

Jobbkezes
20 02 44 per db ................................... 2.370,—
 10 db-tól ............................... 2.300,—
Balkezes
20 02 41 per db ................................... 2.370,—
 10 db-tól ............................... 2.300,—

Diákolló - FISKARS Kalapács - PEBARO
 
 

Lakkozott és íves kőrisfanyél, ékelt és műgyan- 
tával öntött, ezáltal nem mozog többet, a fej a 
süllyesztésnél kovácsolt és edzett, porbevonatú, 
DIN 1041, GS által bevizsgált minőség. 
20 02 53 100 g, per db ........................ 2.840,— 
20 02 55 200 g, per db ........................ 3.560,— 
20 02 57 300 g, per db ........................ 3.920,—

40 03 92   75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93 250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94 750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHU

233.OLDAL

346.OLDAL

NÉMET!
NÉMET!
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MUNKADARABOK 45
Pillangóház,  
előre elkészített

Néhány mozdulattal összecsavarozható a hét 
előre elkészített rétegelt lemezdarab, így egy 
klassz házuk lesz a tarka pillangóknak, saját 
kertünkben lakhatnak és táncot lejthetnek a 
pázsiton - egyszerűen csodálatos megfigyelési 
lehetőség a gyermekeknek. Az időjárás viszon-
tagságaitól leginkább egy időjárásálló akrilfesték 
vagy lazúr védi a házat. A töltésmentes pillan-
góházak alvóhelyként szolgálnak a pillangóknak. 
Kevés ággal kitöltve a ház a tél átvészelésére 
is megfelel a lepkéknek. Tartalmaz három dísz 
fapillangót, amelyeket egyszerűen rá tudunk 
ragasztani. 
H x Sz x M: 100 x 100 x 260 mm
10 20 94 per db ................................... 4.140,—

Madárház - tojóház,  
előre elkészített

Néhány mozdulattal összecsavarozható a 7 
előre elkészített furnérlemezből készült építési 
elem és így egy klassz ház készül a madaraknak 
pl. kék cinegéknek. Az időjárás viszontagsá-
gaitól leginkább egy időjárásálló akrilfesték vagy 
lazúr védi.  Ajánlatos a tetőnek csak az egyik 
felét felragasztani, mert így megfigyelhetőek a 
madarak a fészkelés során és a ház is könnyen 
kitakarítható. Tartalmaz 1 fa dísz virágot, amit 
egyszerűen fel tudunk ragasztani. 
Berepülőnyílás: Ø kb. 27 mm  
H x Sz x M: 145 x 155 x 213 mm
10 20 96 per db ................................... 4.140,—

Mászó maci /  
mászó léggömb

Egy macit vagy egy légballont kartonból kivá-
gunk és kifestünk. A zsinórvezetés szemescsa-
varon keresztül történik, ami a rétegelt falemez-
lécbe van csavarva, ezért nincs szükség fúrásra. 
Hossz: kb. 1 m
10 05 31 per db ...................................... 710,—

Naptár facsapokkal /  
üveggolyókkal

Ezzel a praktikus naptárral a gyermekek szemlé-
letesen megtanulhatják a hét napjait, a hónapo-
kat és az évszakokat. Sokféle csodás kialakítás 
lehetséges. Favédőanyaggal, vízfestékkel vagy 
színes ceruzával szépen hangsúlyozhatjuk a 
színeket. A gravírozás miatt ne használjunk 
erősen fedő festékeket. 4 db fatipli Ø 6 mm és  
1 db öntapadós papír képakasztó mellékelve.
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
10 21 11 per db ................................... 1.220,—

3D hajó
 
 
 

Ezt az egyszerű hajót rétegről rétegre kell fel- 
építeni 6 mm vastag depron / polisztirol - kemény- 
hablapokból. Az egyszerű megmunkálása bar- 
kácskéssel, reszelővel és csiszolópapírral tör- 
ténik, a ragasztás vízálló enyvvel. Egy ideális 
belépőmunka a következő témákhoz: 3 dimen- 
zionális alkotás, modellezés és modellépítés. 
TIPP: Vízálló enyvet kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 175 mm
10 18 46 per db ...................................... 900,—

Bababútor iskolai kiszerelés
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Óriási csomag méretre vágott darabokkal 
bútorok, babaházak, járművek, épületek és sok 
minden más elkészítéséhez. Egyszerűen össze-
ragasztható, a gyerekek kreativitásának semmi 
sem szab határt. Általános iskolában jól bevált.  
A készlet kb. 500 részből áll, 20 x 30 mm-től  
60 x 120 mm-ig. Ideális Playmobil® vagy  
Duplo® figurákkal kombinálni.  
Kb. 25 – 30 babaszobához elég. 
TIPP: Alaplapot, pl. rétegelt nyárfalemezt  
 600 x 300 mm (cikkszám 100044)  
 kérjük hozzárendelni!
Vastagság: 6 mm
10 05 37 500 db / cs. ..15.190,– helyett..13.670,—

1. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Csavarhúzó kereszthornyos  
csavarokhoz - szabványos

 

Kedvező árú csavarhúzósorozat, a penge króm-
vanádium-acél, ergonomikus markolat csúszás-
gátló gumibetéttel. 
Penge: méret 1: Ø 4,0 mm 
Hossz: 100 mm
20 03 00 per db ...................................... 610,—

Üveggolyók

Méret: Ø kb. 16 mm
60 01 10 150 db/cs. ............................. 1.370,— 

Szövetkészlet  BeaLena - Retró

Méret: egyenként kb. 50 x 70 cm 
Alapanyag:  100 % pamut 
Minőség: 138 g / m² 
Mosható: 30 °C-on
50 23 46 5 db/cs. ................................. 5.830,—

NÉMET!
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MUNKADARABOK46
1. OSZTÁLYTÓL

Mikulás és angyal - készlet

Csodálatos barkácsdarab fából és filcből a ka- 
rácsony előtti időszakra. A mellékelt sablonok- 
kal egy Mikulást és egy angyalt, vagy 2 azonos 
motívumot lehet elkészíteni. A gyerekek gyako- 
rolhatják különböző fatörzskerületekhez a meg- 
felelő arányokat alkalmazni, pl. szárnyakhoz 
és sapkához. A technika csomag tartalmaz egy 
sablont, barkácsfilcet (fehér és sárga), egy zse- 
níliadrótot (arany vagy ezüst), valamint két fa- 
törzset, amelyek természetes termékek, ezért 
összeállításuk változó. Kisebb repedések vagy 
kéregleválások előfordulhatnak.
Magasság: kb. 140 – 150 mm 
 Ø kb. 40 – 60 mm
10 20 07 2 db/cs. ................................. 1.300,—

Nyuszi és tyúk - készlet

Ezzel a csodás munkadarabbal örömmel várjuk 
a húsvéti ünnepet. A mellékelt sablonok segítsé-
gével készítjük el a részleteket, pl. nyuszifülek, 
csőr és tyúktaréj, kosár és tojás, így fejlesztjük 
a pontos munkát. Egy nyuszi és egy tyúk, vagy 
két azonos motívum készíthető el. Barkácsfilccel 
(sárga, szürke, piros és fehér), tollal, valamint 2 
fatörzzsel, amelyek természetes termékek, ezért 
összeállításuk változó. Kisebb repedések vagy 
kéregleválások előfordulhatnak. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400392)  
 kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 140 – 150 mm 
 Ø kb. 40 – 60 mm
10 21 02 2 db/cs. ................................. 1.370,—

Léggömb - járművek

Léggömb helikopter, autó és hajó játszáshoz, 
ünnepséghez és kísérletekhez. Így működik:  
A helikopternél és a hajónál a szájdarabot a lég- 
gömbbe belehelyezzük, majd felfújjuk és az adap- 
terre helyezzük. Az autónál a léggömböt ráhe-
lyezzük és közvetlenül felfújjuk. Véletlenszerű 
színválasztás. 2 léggömbbel (kerület: kb. 500 mm).
TIPP: Tartalék léggömböt (cikkszám 300589)  
 kérjük hozzárendelni! 
Alapanyag: műanyag 
Hossz: autó kb. 100 mm, hajó kb. 95 mm 
Propeller: Ø kb. 300 mm

Léggömb - helikopter
10 08 06 per db ...................................... 490,— 
 db-tól ....................................... 460,—

Léggömb - légpárnás hajó
30 16 66 per db ...................................... 650,— 
 20 db-tól .................................. 630,—

Léggömb - autó
30 16 65 per db ...................................... 650,— 
 20 db-tól .................................. 620,—

Léggömb - járművek előnyös készlet
Tartalom:  
● 1 autó 
● 1 hajó 
● 1 propeller 
● 6 léggömb (kerület: kb. 500 mm)
30 16 62 per cs. ................................... 1.710,—

Zsínórtelefon / pohártelefon

Sajátkezűleg készített telefon bámulatos hang-
zással! A gyermekek egyszerűen és gyorsan 
felfedezhetik és megismerhetik az akusztika 
varázslatos világát. A hanghullámok a megfe- 
szített zsinór által kerülnek továbbításra. 
Tartalom:  
● 2 kartonhenger 2 fedéllel 
● zsinór és leírás

Kartonhenger magasság: 100 mm 
Zsinórhossz:   kb. 5 m
10 21 26 per db ...................................... 650,—

Kartonhenger - autó

Készítsünk egész egyszerűen egy járművet! 
A kartonhengerből egy gyors versenyautót 
építünk. Mindenki elképzelése szerint díszítheti. 
Hegyen lefelé versenyeket rendezhetünk vagy 
tologathatjuk is. Légvezetővel tényleg gyorsabb 
az autó? Vagy csak a versenyszámtól függ a 
gyorsaság?
TIPP: Színes papírt (pl. 40147197 vagy 400072) 
 kérjük hozzárendelni.
Méret: 100 x 98 x 80 mm
10 22 87 per db ...................................... 700,—

EHHEZ ILLIK

1. OSZTÁLYTÓL

Léggömbök - színes

Kerek léggömbök,  
ideális különböző  
játékokhoz, festeni,  
ragasztani, stb.  
Minőségi termék  
natúr latexből. 

Méret: Ø kb. 15 cm 
Kerület: 50 – 55 cm 
Szín: kevert színek
30 05 89 100 db/cs. ............................. 1.080,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.040,—

Színes rajzlap (natúrpapír) 130 g / m2 - 
KEVERT CSOMAG

 

12 különböző színben. 
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 130 g / m²
40 14 71 97 36 lap/cs. ............................. 970,— 
 10 cs.-tól .............................. 940,—

40 03 92   75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93 250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94 750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHU

346.OLDAL
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538./539.OLDAL

MUNKADARABOK 47
2. OSZTÁLYTÓL

Tyvek függődísz

Mivel a Tyvek egy vlies, ezért rettentően  
könnyen vágható és nem rojtosodik. A kelle- 
mesen puha felülete vízálló, a papírhoz hason- 
ló tulajdonságai miatt nagyon jól ragasztható  
és festhető. Egyszerű darab kezdőknek mérni  
és ollóval vágni.
Hossz: kb. 480 mm
10 24 21 per 3 db/cs. .......................... 2.740,—

Egyszerű tolltartó
 
 
 
 

 

Praktikus, egyszerűen elkészíthető faskatulya 
tolófedéllel. Az egyszerű leírás alapján fejleszti 
a technikai készségeket mint mérés, fűrészelés, 
ragasztás és összeszerelés. Fúrás nem szük-
séges! 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393) 
 kérjük hozzárendelni.  
Magasság: kb. 30 mm 
Hossz: kb. 220 mm 
Szélesség: kb. 70 mm
10 07 43 per db ...................................... 950,—

Egyszerű napelemes sapka
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A diákok le lesznek nyűgözve ettől a csomagtól! 
Ha kisüt a nap, a ventillátor kellemesen hűti az 
arcot. Összeállításkor egy áramkör keletkezik 
napelemmel és motorral. Csak egy pontozóra, 
kalapácsra és ollóra van szükség. A napelem 
vízálló és nem törik. A sapkákat a diákok maguk 
hozhatják. 
TIPP: Sapkát kérjük hozzárendelni  
 (cikkszám: 500142, 500153 vagy 500155). 
Méret: kb. 95 x 115 mm
10 13 92 per db ....................................2.110,—

Kulcstartó - bőr

A kulcstartó 4 saját magunk által előállított 
bőrmotívumból és 4 kész fagolyóból áll, me-
lyeket felfűzünk. A bőrminták sablonjaként kör, 
háromszög, szív és virág állnak rendelkezé-
sünkre. Saját magunk is rajzolhatunk azonban 
egyedi motívumokat. Végezetül a zsinórt rá- 
csomózzuk a kulcstartó karikára és kulcstartó- 
vagy táskamedálként használhatjuk.
Hossz: kb. 130 mm 
Szín: színes
10 20 38 per db ...................................... 700,—

Kulcstartókukac
 
 
 
 

 
 

Ez a vicces kulcstartó egyszerűen elkészíthető. 
A fagolyókat felfűzzük egy pamutzsinórra, rögzít-
jük, ezután lefestjük. 
Hossz: kb. 130 mm
10 04 90 per db ...................................... 670,—

Lombfűrész kirakó A4
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Építőcsomag egy kemény farostlemez-alaplap 
kirakóhoz és rétegelt nyárfa lombfűrészlappal és 
a következő 5 mintával: pillangó, bálna, csiga, 
húsvéti nyuszi, könyvmoly. 
Méret: A4 (210x297 mm) 
Vastagság: 4 mm
10 05 23 per db ...................................... 770,—

2. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Hímző / varróolló - FISKARS
 
 
 

Ergonomikus markolat,  
rozsdamentes edzett acél, szabadalmaztatott 
szegecses csuklóval. Jobb és balkezes.
Hossz: 125 mm 
Pengehossz: 45 mm
20 02 38 per db ................................... 5.240,—

VIDEÓ

Sapka -  
pamut
 
Napvédő sapka I
50 01 53 per db ...................................... 520,— 
 10 db-tól .................................. 490,—

Napvédő sapka II
50 01 42 per db ...................................... 610,— 
 10 db-tól .................................. 570,—

Baseball sapka
50 01 55 per db ...................................... 770,— 
 10 db-tól .................................. 740,—

Lombfűrészkeret -  
PEBARO 750K
 
 
Eredeti KIPP rögzítő- 
karral, amely az  
emelőhatás által a  
fűrészlapok biztos  
szorítását biztosítja.  
Hogy a kar ne zavar- 
jon, elfordítható  
(emelni és csavarni). 
20 00 91 per db ................................... 4.320,—

233.OLDAL

 

1 db = 913,—
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Egyszerű rovarház

Rénszarvas és manó - készlet

A mókás rénszarvas és a manó kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt látványosság. A mellékelt 
sablonokkal egy rénszarvast és egy manót, vagy 
2 azonos motívumot lehet elkészíteni. Ideális 
munka kezdő fűrészelőknek. A csomag tartal- 
maz egy sablont és egy rétegelt nyárfalemezt.  
A két törzs természetes termék, ezért összeállí-
tásuk változó. Kisebb repedések vagy kéregle-
válások előfordulhatnak. 
TIPP: Csengettyűt (cikkszám 600056) kérjük  
 hozzárendelni! 
Magasság: kb. 140 – 150 mm, Ø kb. 40 – 60 mm

Szobaberendezés
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egyszerűen összeállítható asztal, 2 szék, 
pad, szekrény, polc, méretre szabott rétegelt 
falemezből (6 mm). 
TIPP: Enyvet kérjük hozzárendelni! 
Szobamagasság: kb. 140 mm
10 04 95 per db ................................... 1.030,—

2. OSZTÁLYTÓL
Rózsafüzér

A rózsafüzér imádkozás egy nagyon régi 
hagyomány. Rózsafüzérünk elkészítesekor a 
gyerekek megtanulhatják az imát, megérthetik 
és így kedvet kapnak az imádkozáshoz. A gyön-
gyöket (2 különböző méretben) és a keresztet  
kifesthetjük, de natúr színben is gyönyörű. Ide- 
ális elsőáldozáshoz és konfirmációhoz. 
Gyöngyök: Ø kb. 10 és 12 mm 
Kereszt: kb. 50 x 70 mm
10 21 65 per db ................................... 1.260,—

Teamécses-alátét

Gyermekbarát, szép alátét 4 mm-es rétegelt 
falemezből készült. A mellékelt anyagból a 4 
forma egyikét lehet elkészíteni. Egyszerűen 
elkészíthető ajándék különböző alkalmakra.  
A teamécsest és a szemeket mellékeltük.
Méret: kb. 110 – 130 mm
10 06 03 per db ...................................... 790,—

Pálcás szélkerék barkácskészlet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Készre stancolt, mindkét oldalon fehér kar-
ton szélkerék, különösen könnyen forog a 
már bevált kis súrlódású, kemény műanyag 
csőcsapágy által, fapálca mellékelve. 
Tartalom: 
● 5 szélkerék I - stancolt részek 
● 5 csapágy - készlet 
● 5 fapálca 
● 1 útmutató

Magasság: kb. 470 mm 
Szín: fehér
10 18 60 5 db/cs. ................................. 3.190,—

EHHEZ ILLIK

MUNKADARABOK 2. OSZTÁLYTÓL48

Szélkerék-csapágy - készlet
 

 
 
 

Bevált, különösen könnyen forgó csapágy 
szélkerékhez, 45 mm-es fémtengelyből, kis 
súrlódású, 35 mm-es kemény műanyag csőből, 
valamint 3 praktikus gumigyűrűből áll.
 
10 10 02 per készlet ............................... 350,—

1 db = 638,—

Ez az egyszerűen elkészíthető házacska sok rovarnak nyújt segítséget az átteleléshez és költőhely- 
ként is szolgál. Az olyan hasznos rovarok, mint pl. a dongók, vadméhek, darazsak, zöldfátyolkák 
vagy fülbemászók nagyon fontosak a növények beporzásához, ugyanakkor irtják a biológiai kártevő- 
ket is. Megtölthetjük a házikót a kertben, a mezőn vagy az erdőben talált ágakkal, tobozokkal vagy szalmával. 
Méret: kb. 75 x 140 x 150 mm
10 20 05 per db ......................................................................................................................... 900,—

10 20 09 2 db/cs. .................................................................................................................... 1.080,—

Csengettyű

Gömbalakú, gyönyörű  
hangzású, sokoldalú,  
ideális hangszerekhez,  
német minőségi termék.  
Akasztóval. 
Méret: Ø 15 mm 
Szín: arany
60 00 56 per db ........................................ 90,—

Tartalom: 
● 6 x 250 ml, fehér, világos sárga, cinóber- 
 piros, sötétzöld, kék és fekete
50 07 86 per készlet .......................... 10.240,—

Akrilfesték Acrylic készlet - Solo Goya - 
KREUL 6 x 250 ml

476.OLDAL
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Szélkerék virág

Csodaszép, egyszerű fatárgy, kisiskolásoknak 
ajánlott. A virágszirmok és a levelek elkészí- 
tése folyamán a famegmunkálás alapvető mű- 
veleteit oktathatjuk, pl. fűrészelés, csiszolás, 
reszelés. Fúrás nem szükséges. A bevált fel- 
függesztésnek, és a súrlódásmentes kemény 
műanyagcsőnek köszönhetően a virág könnye- 
dén és szépen forog a szélben.
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400392)  
 kérjük hozzárendelni.
Virág: Ø kb. 190 mm 
Teljes hossz: kb. 530 mm
10 23 39 per db ................................... 1.040,—

Kétéltű jármű

Ez a jármű terepen és vízen is lelkesítő. Különö-
sen egyszerűen kidolgozható kemény habból.  
A tengelyek nútos léceken futnak, ezeket könnyű 
felragasztani. Fúrás nem szükséges. Szabadon 
tervezett felépítéshez és szerkezetekhez sok tér 
adott.
TIPP: Vízálló enyvet (cikkszám 400386)  
 kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 200 mm
10 23 41 per db ...................................... 930,—

MUNKADARABOK 492. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Illesztőfűrész profi - DREES
 
 
 

 

Profi minőség, Made in Germany, edzett fogak 
(!) kihajtogatott és élezett foghegyek, fához, 
sima acélgerinc, jó fogású famarkolat, első osz-
tályú kidolgozás nagyon pontos vágáshoz. 
Fűrészlap hossza:  250 mm
20 01 12 per db ................................... 1.080,—

Félkerek-reszelő extra 200 mm -  
PEBARO

 
Eredeti Pebaro reszelő, német minőségi termék. 
Univerzális reszelő mindenféle fa- és fém-
munkához, tiszta fanyéllel, 1 vágás.  

20 03 14  per db ................................... 1.840,—

Egyszerű teherautó

 
 

Ez a jól bevált teherautó könnyen megmun- 
kálható hársfából készül, amely szilánkmen- 
tesen fűrészelhető és reszelhető. Tengely- 
csapágyként méretre vágott barázdált lécek  
szolgálnak, így fúrás nem szükséges. 
Hossz: kb. 180 mm 
Magasság: kb. 100 mm
10 06 45 per db ......................................................................................................................1.120,—

Egyszerű terepjáró
 
 
 

 
Ez a jól bevált dzsip könnyen megmunkálható  
hársfából készül, amely szilánkmentesen  
fűrészelhető és reszelhető. Tengelycsapágy- 
ként méretre vágott barázdált lécek szolgálnak,  
így fúrás nem szükséges. 
Hossz: kb. 210 mm 
Magasság: kb. 70 mm
10 06 44 per db ......................................................................................................................1.100,—

Egyszerű gumimotoros hajó

 

Egyszerű bemutatómodell erős feszítő- 
gumival. Fúrás nélkül elkészíthető.  
A test tömör falécekből áll, ezért  
lakkozás nélkül is vízálló. 
Hossz: kb. 250 mm
10 05 09 per db .........................................................................................................................840,—

Egyszerű traktor utánfutóval
 

 

Egyszerű építési forma gumi- 
kerekekkel. Évek óta sláger! 
Fúrás nélkül elkészíthető. 
Hossz: kb. 300 mm 
Magasság: kb. 70 mm
10 06 42 per db ......................................................................................................................1.250,—

Egyszerű mérleg

Gyerekbarát építési forma, világosan  
szemlélteti a kétoldalú emelő elvet. Súlyokkal és kiegyensúlyozó korongokkal. 
Hossz: kb. 400 mm 
Magasság: kb. 60 mm
10 06 09 per db .........................................................................................................................940,—

Csiszolópapír -  
tekercs Easyroll - 
SCHULLER
 

 

Széleség:  115 mm 
Tekercs: 4,5 m
20 03 71 durva, K 60, per db .............. 1.060,—
20 03 70 közepes, K 100, per db .......... 930,— 
20 03 69 finom, K 150, per db ............... 930,— 
20 09 87 extra finom, K 220, per db ..... 930,—
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A 2. osztályos gyerekek saját maguk készítik el a számolóeszközüket 50 piros és 50 kék 
fagyöngyből. Ezzel a hasznos és teljes értékű segéddel százig lehet számolni. Ha álló helyzetben 
használjuk, az értékek automatikusan helyesen vannak elrendezve, ahogyan a számokat leírjuk: 
balra a tizes, jobbra az egyes számjegy. 
Méret: kb. 320 x 210 mm
10 05 57 per db ......................................................................................................................2.050,—

2. OSZTÁLYTÓL
Abakusz 100 gyönggyel

Híd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DEPRON - keményhabot (6 mm, könnyen 
megmunkálható) csíkokra vágjuk és enyvvel 
összeragasztjuk. Szürke karton mellékelve. 
H x Sz x M: kb. 30 x 10 x 8,5 cm
10 04 92 per db ...................................... 840,—

Alumínium reszelő
 
 
 
 

A fa- és fémmegmunkálás kombinált alkalma- 
zása. Ideális első fémmegmunkáló munkákhoz. 
A lyukasztás a mellékelt szeggel történik.
Méret: kb. 180 x 40 mm
10 04 94 per db ...................................... 710,—

Homokóra-manó / fogmosóóra / tojásóra
 
 
 
 
 
 

 

Sokoldalúan felhasználható nagyszerű  
ajándékötlet, pl. tojás- vagy fogmosóóra- 
ként. A mellékelt homokóra kb. 3 perc alatt  
pereg le. A homokóra forgatható az egyszerű 
csapszeges rögzítésnek köszönhetően,  
így pillanatok alatt beállítható. A rétegelt nyár- 
falemez könnyen vágható, a furatot a homok- 
óra rögzítéséhez egy drillfúróval is fúrhatjuk.  
A 3 mellékelt motívumsablon (kobold, lány, fiú) 
csak példa a sokféle elkészítési lehetőségre. 
Méret: kb. 70 x 200 mm
10 04 93 per db ................................... 1.150,—

Virág - tűződísz

Egy virág, mely mindig örömet okoz - ideális 
ajándékként! De hogy nézzen ki? Melyik anya 
kedvenc virága? A gyerek rajzol egy virágot 
saját elképzelése szerint, átmásolja a falemezre 
és kifűrészeli. Ha valakinek nem sikerülne jól 
saját virágot tervezni, akkor a mellékelt sablont 
segítségül lehet venni.
TIPP: A virág közepéhez rendelhető fagolyó fél  
 (cikkszám 11817).
Teljes hossz: kb. 600 mm
10 22 90 per db ...................................... 920,—

Elfújható rakéta
 
 
 

 
 

20 m messze is elrepülhet. Felépítés színes 
rajzlapból, mellékelt fújócső műanyagból  
Ø 16 mm, sablonokkal. 
Magasság: kb. 270 mm
10 06 56 per db ...................................... 830,—

EHHEZ ILLIK
Lombfűrészkeret -  
PEBARO 750K

 
Eredeti KIPP rögzítő- 
karral, amely az  
emelőhatás által a  
fűrészlapok biztos  
szorítását biztosítja.  
Hogy a kar ne zavar- 
jon, elfordítható  
(emelni és csavarni). 
20 00 91 per db ................................... 4.320,—

MUNKADARABOK 2. OSZTÁLYTÓL50

Gestaltungsvorschlag

40 03 92   75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93 250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94 750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHU

346.OLDAL

Tartalom: 
● 6 x 250 ml, fehér, világos valódi sárga, cinóber- 
 piros, sötétzöld, kék és fekete
50 07 86 per készlet .......................... 10.240,—

Akrilfesték Acrylic készlet -  
Solo Goya - KREUL 6 x 250 ml

324.OLDAL
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Összerakható  
állatok

Ezek az állatok a közkedvelt klasszikusok közé 
tartoznak. Először is, mert egy ideális bevezető 
munka a lombfűrészelésbe, és másodszor, mert 
a gyerekek egy csodás játszótársra találnak.  
A részeket 4 mm-es rétegelt nyárfalemezből fű- 
részeljük ki. A testrészek összerakásával köny- 
nyedén kedves állatokat készíthetünk. Sablonok 
öt különböző állathoz (zsiráf, elefánt, oroszlán, 
sztegozaurusz, tyrannoszaurusz). A készletből 
a kiválasztott motívumok szerint 2 – 3 állatfigurát 
lehet elkészíteni. 
Magasság: kb. 100 – 200 mm
10 05 92 per db ...................................... 710,—

Hintaló
 
 
 

 
 

Egyszerű fűrész- és csiszolómunka. Fúrás nél-
kül elkészíthető. Leírás sablonokkal van. 
Hossz: kb. 120 mm 
Magasság: kb. 130 mm
10 07 49 per db ...................................... 720,—

Jegyzettartó információs barát
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ezt a zseniális jegyzettartót már a legkisebbek  
is elkészíthetik. Különösen egyszerű építési  
forma rétegelt nyárfalemezből, egyszerű rúd- 
tartóval egy DIN A6-os spiráltömbbel. Ha a spi- 
ráltömb már megtelt, egy új könnyen behe- 
lyezhető. A három mellékelt motívumminta  
(elefánt, egér, krokodil) csak példák a sokféle  
elkészítési lehetőségből. DIN A6-os spirál- 
tömbbel. 
Méret: kb. 260 x 170 mm
10 13 88 per db ................................... 1.270,—

Halloween - függő dísz

 

Egyszerű, vicces lomb- 
fűrészmunka 4 mm-es  
rétegelt nyárfalemezből.  
Ideális őszre és  
halloweenre.
Magasság: kb. 500 mm
10 05 72 per db ...................................... 850,—

Vállfa állatok

Ez az eredeti vállfa egy egyszerű bevezető  
munka a lombfűrészelés világába, miden fo- 
gason tekintetvonzó darab. Egy kész, kiváló 
minőségű bükkfa vállfa képezi az alapját, a  
fejet pedig 4 mm vastagságú rétegelt lemez- 
ből fűrészeljük ki. Útmutató 2 sablonnal és sok 
javaslattal a saját ötletek megvalósításához.
H x Sz x M: kb. 420 x 55 x 7 mm
10 23 94 per db ................................... 1.170,—

Forgácsfa (ablakkép)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
A keretlécek már sarokra vannak vágva  
(45°-os szögben). A törzset a lombfűrésszel 
kivágjuk. A lombkorona a mellékelt faforgács- 
ból készül. 
Méret: kb. 190 x 190 mm
10 06 04 per db ................................... 1.150,—

MUNKADARABOK 512. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

Mindentragasztó extra cseppmentes - 
UHU

Mennyiség: 31 g / fémtubus
40 00 21 per db ...................................... 880,— 
 10 db-tól .................................. 850,—
Mennyiség: 125 g / fémtubus
40 03 68 per db ................................... 1.940,— 
 10 db-tól ............................... 1.900,—

Barkácsfesték készlet, Mucki - KREUL
 
 
 

AKCIÓ  
5 + 1 INGYEN.
Tartalom: 
● 6 x 250 ml fehér, sárga, piros, kék, zöld és  
 fekete színekben
50 04 47 fix ár per készlet .................. 8.800,—

Fa - vállfa

Sárgaréz 
akasztóval. 
Alapanyag: bükk, nyers, sima 
H x Sz x M: kb. 410 x 55 x 10 mm
10 01 66 per db ................................... 1.080,— 
 10 db-tól ............................... 1.040,— 
 30 db-tól .................................. 970,—

463.OLDAL344.OLDAL
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2. OSZTÁLYTÓL
Dobókockajáték

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

Lenyűgöző dobókockajáték fiatalnak és idős- 
nek egyaránt. Felhasználható oktató- és szá- 
molójátékhoz 10-ig. Fúrás nélkül elkészíthető.  
2 dobókockával! 
Méret: kb. 220 x 200 mm
10 07 42 per db ................................... 1.280,—

3D-kockakirakó (SOMA)
 

A 3D-kockát 27 hársfakockából készítjük.  
A leírásnak megfelelően a kis kockákból 7 ki- 
rakó-részt kell összeragasztani, majd külön- 
böző színűre lefesteni. Ha helyesen össze- 
rakjuk ezt a 7 részt, akkor egy 90 mm-es él- 
hoszzú nagy kockát kapunk. Egy trükkös fel- 
adat a térbeli képzelőerő fejlesztésére. 
A kocka mérete: 30 x 30 mm
10 05 01 per db ................................... 1.390,—

Vasúti jelző
 
 

 
Egyszerű emelőmodell rétegelt nyárfalemezből. 
Fúrás és csavarozás nélkül elkészíthető. 
Magasság: kb. 210 mm 
Hossz: kb. 160 mm
10 05 67  per db ...................................... 860,—

Viharcső

A viharcső egy olyan elképesztően egysze- 
rűen elkészíthető hangszer, amelyben óvatos  
rázogatással egy kb. 40 cm hosszú rugót  
hozunk mozgásba. Ezáltal meghökkentően  
igazi dörgés, szél- és viharhangok keletkez- 
nek. A vihardob alkalmas színházi előadások- 
ra, korai zenei oktatáshoz vagy mesék zenei 
aláfestéséhez. Használható visszhanghatá- 
sos hangerősítőként, ha a cső nyílásába ki- 
áltunk vagy énekelünk. A gyerekek ragasztás- 
sal, festéssel, stb. sokféleképpen alakíthat- 
ják a színeit.
Hengerhossz: kb. 240 mm
10 21 95 per db ................................... 1.060,—

3. OSZTÁLYTÓL
Csörgőkígyó

Falapokból, szalagokból, rajzszögekből és  
rezgő szemekből készül a közkedvelt játék,  
ami Jákob létrájaként is közismert. Enyhe kéz- 
mozgással sorban mozgásba hozzuk őket.  
A gravitáció által a lapok mint a vízesés „lees-
nek“ és csörgő hangot hoznak létre. Végtele- 
nül sokszor ismételhetjük. Úgy tűnik, mintha 
varázsolnánk, a kicsiket és nagyokat egya- 
ránt elbűvöli.
TIPP: Akrilfestéket Patio Paint  
 (cikkszám 501282..) kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 370 x 55 x 100 mm
10 22 39 per db ...................................... 900,—

Zsebkendő - adagoló

Különösen egyszerűen elkészíthető kedves  
mindennapi használati tárgy. A robusztus ház 
részei készre vágottak és egyszerűen össze- 
állítható ragasztó és szegek segítségével. Az 
előlapot a mellékelt sablon alapján vagy saját 
elképzelés szerint készítjük el lombfűrésszel. 
Fúrás nem szükséges. Alkalmas hagyományos 
zsebkendő csomaghoz a következő méretben: 
240 x 115 x 70 mm. A zsebkendőt a csomag  
nem tartalmazza! 
10 19 03 per db ................................... 1.150,—

EHHEZ ILLIK

MUNKADARABOK 2. ÉS 3. OSZTÁLYTÓL52

Rugó viharcsőhöz

Ez a rugó egy viharcsőben egyedülálló 
mennydörgő-, szél és viharhangokat  
hoz létre.
Kívül: Ø 4,9 mm 
Hossz: kb. 400 mm
10 23 69 per db ...................................... 170,—

Tartalék kocka (cikkszám 101143) 30 x 30 mm
lásd fatermékek fejezet.

Ráspoly kombi lapos 200 mm -  
szabványos

1 oldal reszelővágás, 1 oldal ráspolyvágás, 
kényelmes műanyag nyél, ideális fa és zsírkő 
megmunkálásához.  
20 03 27 per db ................................... 1.300,—

01 12 21 35 43 53

59 60 65 70 80 90

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték  
bel- és külterületre egyaránt. 

50 12 82 .. 59 ml / flakon ..................... 1.350,—

474.OLDAL

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

Werkpackungen_HU.indd   52 15.07.2020   14:58:47



Surlódás & mozgás

Manójáték

Egy játék, amely lenyűgöz és ambíciót kelt:  
a manókat a célba kell katapultálni a deszka- 
hintával. Ehhez már némi ügyesség is szük- 
séges. Egyszerűen elkészíthető, fúrás nem 
szükséges. Egy rövid játékleírást mellékeltünk, 
de a diákoknak lehetősége van saját szabá- 
lyok, saját pontrendszer, stb. kialakítására is. 
Méret: kb. 223 x 223 x 19 mm
10 13 89 per db �������������������������������������1�930,—

Sorompó
 
 
 
 
 

 

 
Egyszerű szerkezet tömör falécekből.  
Látványos emelőszerkezet forgatókarral és 
önzáró csigahajtóművel. 
Alaplap mérete:  kb. 200 x 70 mm
10 05 66 per db �������������������������������������� 840,—

Hui - masina
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Mindenütt kedvelt munkadarab a súrlódás & 
mozgás témához. A fogazott pálca szálkamen- 
tes hársfából készül és könnyen megmunkál-
ható. Ha a pálcát a bevagdalt rúdon oda-vissza 
mozgatod, akkor mintha egy bűvös kéz forgatná 
az óramutató irányába vagy ellentétesen a  
propellerkereket, de a trükk abban rejlik,  
hogy hogyan tartjuk a pálcát.
Hossz: kb. 330 mm
10 04 88 per db �������������������������������������� 650,—

Kerti hőmérő időjós béka
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyszerű és dekoratív fűrészmunka rétegelt 
nyárfalemezből és tömör falécből. A mellékelt 
hőmérő kültérre alkalmas. A mellékelt 3 mo- 
tívumminta (időjós béka, tündér, manó) csak 
egyike a sokféle elkészítési lehetőségnek.  
Fúrás nem szükséges. Kifestéshez vízálló  
akrilfestéket ajánlunk. 
Teljes magasság: kb. 600 mm
10 05 19 per db ����������������������������������� 1�350,—

Kaleidoszkóp
 
 
 
 
 

 

 

A kaleidoszkóp név ógörög eredetű és a jelen- 
tése „szépképnéző“. A kartonhenger elforgatá- 
sával különböző színű üveggyöngyöket moz- 
gatunk egy műanyag dobozban. A három bel- 
ső műanyagtükörnek köszönhetően, forgatás- 
sal mindig új, lenyűgöző képek keletkeznek  
sokféle formában és színben. Mivel az építő- 
elemek majdnem teljesen előkészítettek, ezt  
a kaleidoszkópot már az alsó tagozatban is  
problémamentesen össze tudják építeni a  
diákok. A kartonhenger színezhető vagy  
ragasztással díszíthető. 
Méret: kb. 150 x 40 mm
10 13 70 per db ����������������������������������� 1�280,—

Gokart
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ez az egyszerűen elkészíthető jármű forgózsá-
moly irányítással évek óta meggyőző. Tanterv 
szerint közvetítjük a leírás pontos olvasását, mé-
rést, fűrészelést, csiszolást, fúrást és alapanyag- 
ismeretet. A rétegelt lemezből készült járművet 
bükkfakerekekkel különbözően készíthetjük el. 
TIPP: Akrilfestéket (pl. cikkszám 501282..) és  
 barkácsenyvet (pl. cikkszám 400385)  
 kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 180 mm
10 06 14 per db ����������������������������������� 1�070,—

MUNKADARABOK 533. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Külső hőmérő

Eredeti TFA Dostmann - Germany,  
kapilláris hőmérő áttekinthető °C  
skálával, nem mérgező alkoholos  
oldattal megtöltve. Egyszerűen fel- 
szerelhető az integrált furatoknak  
köszönhetően, két hozzáillő szeggel. 
Méret: 100 x 28 mm  
Furat: Ø 2 mm 
Alapanyag: műanyag 
Szín: fekete
10 04 83 per db �������������������������������������� 420,—

Kézi fúrógép 6 mm

Csúcsminőség. Made in Germany. Egyszerű 
kézi fúrógép a legjobb kivitelben. Kúpkerék- 
meghajtás, stabil fanyél, gyors fúrótokmány  
Ø 6 mm-ig.
Teljes hossz: kb. 234 mm
20 03 92 per db ����������������������������������� 5�360,—

Forgatókar

Speciális szárral, 3 – 5 mm-es tengelyre. 
Hossz: kb. 25 mm 
Alapanyag: műanyag
10 08 09 per db ���������������������������������������� 70,— 
 50 db-tól ������������������������������������ 60,— In
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3. OSZTÁLYTÓL
Egyszerű LED lámpás / éjszakai fény

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ezt a nem gyúlékony lámpást szerszámok nél- 
kül elkészíthetjük egy osztályteremben, kosz- 
mentesen. A LED lámpa hagyományos elemek-
kel néhány hétig folyamatosan üzemeltethető! 
Lenyűgözően egyszerű felépítés egy kemény- 
hablapra. Javított építési forma, egyszerű kap- 
csoló mechanizmussal. A lámpás éjszakai lám-
paként illetve képprojektorként is használható:  
a mellékelt sablonokat kivágjuk és egyszerűen 
fedélként a lámpásra helyezzük. 24 különböző 
tetővel egy adventi fény-naptár készíthető.
TIPP: 2 db ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám  
 100305) és kétoldalú ragasztószalagot  
 (cikkszám 400194) kérjük hozzárendelni!  
 Egy tekercs kb. 80 lámpáshoz elegendő
10 05 96 per db ................................... 1.040,—

Golyólabirintus
 
 

Ki tudja kiszedni a golyót? Az elkészítőnek 
az az előnye, hogy a pálya felépítését ismeri. 
Vasgolyóval. 
Méret: kb. 110 x 110 mm
10 05 58 per db ...................................... 840,—

Ujjcsapda
 

 
 

Jó kis móka! Ha valaki kihúzza a nyelvet, a 
csapda lecsapódik. Egyszerűen előállítható 
rétegelt nyárfalemezből fúrás nélkül.
Méret: kb. 120 x 70 mm
10 04 89  per db ...................................... 790,—

Teamécses- vagy tojástartó
 
 
 
 
 

A mellékelt rétegelt falapocskából (6 mm) igény 
szerint vagy 2  tojástartó vagy 2 teamécsestartó 
vágható ki lombfűrésszel. A sablonokkal ellátott 
útmutató különböző összeépítési változatot 
tartalmaz. Egy elbűvölő asztali dekoráció,  
amely ajándéknak is tökéletes.
TIPP: Teamécsest (cikkszám 300254)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 120 x 120 x 56 mm
10 05 05 2 db/cs. .................................... 720,—

Dongó
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

A dongó zümmögéséhez hasonló hangot egy 
gumi kelti. Ha a modellt a zsinóron pörgetjük,  
akkor a gumi rezegni kezd. Egyszerűen előállít- 
ható (fúrás nélkül) rétegelt falécekből, karton- 
csíkokból és egy gumiból. 
Méret: kb. 140 x 90 mm
10 05 79 per db ...................................... 760,—

Kilincsen kuksoló figura
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Ez a mulatságos figura 4 mm-es rétegelt 
nyárfalemezből és fagolyókból készül, minden 
kilincsre ráillik. A vidám vagy a szomorú oldalát 
mutatja, a szobalakó hangulatától függően.  
A leírás szerint 2 forma közül lehet választani. 
Magasság: kb. 320 mm
10 07 50  per db ...................................... 840,—

Béka / bohóc
 
 
 
 
 
 

Ezt a bohócot / békát egészen egyszerű elkészí- 
teni. Fúrás nélkül. A gyerekek gyakorolják a raj- 
zolást, fűrészelést, csiszolást és az egyszerű 
csavarozást. A leíráshoz különböző sablonokat 
mellékeltünk. 
TIPP: Akrilfestéket (cikkszám 501285..)  
 kérjük hozzárendelni! 
Magasság: kb. 250 mm
10 05 30 per db ...................................... 840,—

EHHEZ ILLIK

MUNKADARABOK 3. OSZTÁLYTÓL54

Teamécses / rechaudmécses
 
 
 

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

Lombfűrészlap fához és  
műanyaghoz - PEBARO
 
 

Alkalmas minden lombfűrészhez és HEGNER 
lombfűrészgéphez.
Hossz: 130 mm 
Tartalom: 12 db / cs. (1 tucat)
20 00 98 közepes No. 3, per cs.  ........... 500,—
 12 cs.-tól .................................. 480,—
20 00 99 közepes No. 5, per cs.  ........... 500,—
 12 cs.-tól .................................. 480,—

 

211.OLDAL

Eredeti Winkler munkadarabok

• Pedagógusok fejlesztették és tesztelték!

•	 Könnyen	érthető	munkaleírás

• Teljes anyagkészlet

•	 Garantált	oktatói	siker
 Tájékoztatás: A fotókon  
	 kész	munkák	láthatóak.	 
	 Kéziszerszámok,	csiszolóanyagok	 
	 illetve	ragasztó	szükséges.	Elemet	 
	 kérjük	hozzárendelni.In
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25
0 

m
m

Ejtőernyő
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A rétegelt lemezből készült ejtőernyős lassan 
leérkezik a földre. Az építőcsomag kifesthető, 
strapabíró Tyvek-fóliát és finom zsinórokat 
tartalmaz. 
Teljes magasság: kb. 600 mm
10 06 60  per db ...................................... 990,—

Egyszerű vitorláshajó
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Könnyen megmunkálható kemény habból, vitor-
lafóliával. A mellékelt leírás alapján egyszerűen 
elkészíthető. 
TIPP: Vízálló enyvet kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 200 mm 
Magasság: kb. 260 mm
10 06 57  per db ...................................... 860,—

MUNKADARABOK 553. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

40 03 96    75 g/flakon ......................... 1.080,— 
40 03 97  250 g/flakon ......................... 2.260,— 
40 03 98  750 g/flakon ......................... 3.520,—

Faenyv vízálló - UHU

Egyszerű kamion
 

 

 
Ez a kamion, amely egyszerű  
rétegelt nyárfalemezből és enyhén  
megmunkált hársfatömbökből épül fel,  
már az alsó tagozatban is biztosan elké- 
szíthető. A kerékcsapágyak barázdált lécek,  
így fúrás nem szükséges. Az építőcsomag tartalmazza a gyermekbarát leírást és rajzokat. 
Hossz: kb. 340 mm
10 13 83  per db ...................................................................................................................... 1.350,—

Egyszerű vonat 2 vagonnal

 
 
 
 

 
Építőelemek tömör- és rétegelt nyárfalemezből, fakerekekkel. Fúrás nem szükséges.
Hossz: kb. 450 mm 
Magasság: kb. 75 mm
10 06 43  per db ...................................................................................................................... 1.430,—

Egyszerű szélkerék
 

 

Egészen egyszerűen  
elkészíthető. A lapát és a  
szélkerék puha alumíniumból  
készült, amely könnyedén  
vágható ollóval. 
Hossz: kb. 330 mm 
Magasság: kb. 250 mm
10 06 59  per db ..........................................................................................................................990,—

Katamarán
 
 
 

Tömör lécekből.  Egy speciális  
gumi és egy hajtókerék polisztirol  
lapátokkal hajtja meg.  
Fúrás nélkül előállítható. 
TIPP: Vízálló enyvet kérjük hozzárendelni! 
Hossz: kb. 250 mm
10 05 16  per db ...................................................................................................................... 1.210,—

Kézi csiszoló tépőzárral -  
Easycut Handy - SCHULLER

Csiszolófelület:  70 x 125 mm
20 03 81  per db ................................... 2.090,—

Csiszolópapír kézi csiszolóhoz 
tépőzárral - Easycut Handy -  
SCHULLER - 70 x125 mm
20 03 83  K 80, 10 db/cs. ........................ 760,— 
20 03 84  K 120, 10 db/cs. ...................... 700,— 
20 03 85  K 180, 10 db/cs. ...................... 700,—

Barkácsszike / cutter 18 mm -  
SCHULLER

18 mm-es letörhető pengéhez, műanyag marko-
lat, állítható penge. 
Hossz: 155 mm
20 02 32  per db ...................................... 280,— 
   10 db-tól .................................. 250,—

Közelnézet

347.OLDAL
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3. OSZTÁLYTÓL
Adventi naptár 24 nap  
karácsonyig

Az örömteli várakozás karácsonyra az egyik 
legszebb időszak. Ezzel az adventi naptárral 
visszaszámolhatunk karácsonyig. A gyerekek a 
kockát minden nap megfordíthatják - végül is 
nem csak a nassolásról szól az advent. Egy-
szerűen elkészíthető rétegelt nyárfalemezből, 
sok teret hagy az egyéni díszítésnek. Diákbarát 
útmutató a feliratozáshoz és az elkészítéshez. 
Méret: kb. 93 x 46 x 150 mm
10 21 64 per db ...................................... 820,—

Mágneses horgászbot
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ennek a horgászbotnak az építésénél meg- 
tanulják a diákok, hogyan készül egy egysze- 
rű kurblimechanizmus, és megszerzik első  
tapasztalatukat a „mágnesezés“ témában.  
Fúrás nélkül előállítható! A mellékelt karton- 
ból max. 6 db hal készíthető. Oktatójátékként  
is alkalmazható. 
Hossz: kb. 500 mm
10 08 85 per db ................................... 1.070,—

Vitorlásautó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyors sportkocsi, többféle elkészítési 
lehetőséggel. A vitorlához színes- vagy  
rajzpapír használható, ez nem tartozék. 
Hossz: kb. 250 mm 
Magasság: kb. 230 mm
10 06 10 per db ................................... 1.070,—

Áramkör
 

 
 
 
 
 

 

Az első lépés az elektronikába az egyszerű 
áramkör. Winkler szorítószerkezet: praktikus 
lyukacsos lap szorítócsipeszekkel lehetővé  
teszi az áramkör szerszámok és forrasztás  
nélküli felépítését és szétbontását. Gyermek-
barát munkalappal. 3. osztálytól. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) és az 
 építőcsomagot a praktikus tárolóhoz  
 (cikkszám: 100901) kérjük hozzárendelni.
10 08 91 per db ................................... 1.280,—

Golyópálya
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
A pálya falécekből áll, amiket egy A4-es 
nyárfalemezre ragasztunk. Sokféleképpen 
kivitelezhető. A fémgolyó tartozék. 
Méret: kb. 210 x 300 mm
10 06 20 per db ................................... 1.200,—

Kulcs-komornyik
 
 
 

 
 
 
 
 

Ennek a praktikus kulcstartónak 6 akasztója  
van és egyszerű fűrészelő- és csiszolómunká- 
val készíthető el rétegelt nyárfalemezből.  
Fúrás nem szükséges. Leírás sablonokkal. 
Magasság: kb. 360 mm
10 05 54  per db ...................................... 850,—

EHHEZ ILLIK

MUNKADARABOK 3. OSZTÁLYTÓL56

Golyó - vas

Golyópályához, stb. 
Méret: Ø 8,5 mm 
Alapanyag: fényes vas
10 09 66 per db ........................................ 50,—

Motívumfotókarton - csíkok kicsi

Csíkos fotókarton,  
tíz színben.  
Mindkét oldala  
nyomtatott.
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 300 g / m2

40 18 36 10 lap/cs. .............................. 3.890,—

Profi lombfűrészív gyorsbefogó  
rendszerrel -  
PEBARO 790

20 00 90 per db ................................... 8.280,— 

VIDEÓ

210.OLDAL
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Fogaskerekes versenyautó -  
gumismotorral

Egy versenyautó csodálatos tulajdonságokkal.  
A kúpkerekes meghajtás szemléletes bemutatá- 
sa gumimotorral. A műanyag részek előregyár- 
tottak és ragasztás nélkül összerakhatóak.  
Színválasztás véletlenszerű. Leírással.
Hossz: kb. 240 mm
10 21 41 per db ................................... 1.150,— 
 10 db-tól ............................... 1.080,— 
 20 db-tól .................................. 860,—

Vikinghajó / sárkányhajó

Ennek a sárkányhajónak, ami teljes mérték- 
ben alkalmas a hajózásra, a teste polisztirol  
keményhabból készül. Igen könnyen meg- 
munkálható késsel, ráspollyal és csiszoló- 
papírral. A gyerekek fantáziájának szabad  
teret ad a sárkányfej, farok és vitorla kialakí- 
tása. Wickie biztos örülne ennek a hajónak.
TIPP: Vízálló enyvet kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 300 mm
10 22 48 per db ...................................... 860,—

MUNKADARABOK 573. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Hart - UHU

Gyorsan száradó ragasztóanyag kis részek 
ragasztásához, ideális modellépítéshez. Nem 
alkalmas hungarocell, PE és PP ragasztásához. 
Kiszáradás után kemény és szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 35 g / Tube
40 00 52 per db ................................... 1.390,—

Sas 1 - siklórepülő

Egyszerű modell nagyon jó repülési tulajdonsággal.  
Előstancolt balsafa alkatrészekkel a biztos siker  
érdekében. Képes, angol leírással.
TIPP: UHU Hart modellragasztót  
 (cikkszám: 400052) kérjük hozzárendelni. 
Szárnytávolság: kb. 290 mm 
Szín:  kék
10 21 47 per db .........................................................................................................................860,— 
 10 db-tól .....................................................................................................................830,—

Sas 2 - siklórepülő gumimotorral

Egyszerű modell nagyon jó repülési  
tulajdonsággal. A propellert egy gumimotor  
hajtja meg. Előstancolt balsafa alkatrészekkel  
a biztos siker érdekében.  
Képes, angol nyelvű leírással. 
TIPP: UHU Hart modellragasztót  
 (cikkszám: 400052) hozzárendelni. 
Szárnytávolság: kb. 290 mm 
Szín:  kék
10 21 48 per db ......................................................................................................................1.150,— 
 10 db-tól ..................................................................................................................1.080,—

Sólyom - sikló gumimotorral

Kiváló aerodinamikai repülőtulajdon- 
sággal. A propellert egy gumimotor  
hajtja meg, ami az egyenletes  
repülést biztosítja. A fából és mű- 
anyagból előgyártott elemek az  
angol nyelvű ábrázolt leírás alapján,  
ragasztás nélkül könnyen össze- 
szerelhetőek. Véletlenszerű  
színválasztás (piros vagy kék). 
Szárnyszélesség: kb. 400 mm
10 21 46 per db .........................................................................................................................860,— 
 10 db-tól .....................................................................................................................820,—

Propeller - siklórepülő gumimotorral

Ez a repülő nagyon meggyőző a  
nagyszerű repülési tulajdonságának  
és az élethű futóművének köszönhető- 
en. A propellert egy gumimotor hajtja  
meg és gondoskodik a sima repülésről.  
Az egyes alkatrészek fából és műanyag- 
ból előgyártottak és a képes angol leírás  
alapján egyszerűen összeépíthetőek.  
Ragasztóanyag nem szükséges. 
Szárnytávolság: kb. 420 mm
10 21 49 per db ......................................................................................................................2.810,— 
 10 db-tól ..................................................................................................................2.660,—

Eredeti Winkler munkadarabok

• Pedagógusok fejlesztették és tesztelték!

•	 Könnyen	érthető	munkaleírás

• Teljes anyagkészlet

•	 Garantált	oktatói	siker
 Tájékoztatás: A fotókon  
	 kész	munkák	láthatóak.	 
	 Kéziszerszámok,	csiszolóanyagok	 
	 illetve	ragasztó	szükséges.	Elemet	 
	 kérjük	hozzárendelni.

TIPP:
Készítsen egy  
technika-mappát!
Webáruházunkban	minden	mun-
kaleírást	ingyenesen	letölthet.	Ha	
ezeket	a	mappában	összegyűjti,	
akkor	a	teljesen	kidolgozott	
munkaanyagok	mindig	kéznél	
vannak.
www.winkleriskolaszer.hu

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

Werkpackungen_HU.indd   57 15.07.2020   14:58:04



01 13 20 30

50 53 61 69

81 90

Akril fényes lakk - KREUL

 
Színek + számok: 
fehér-01, napsárga-13, narancssárga-20, 
piros-30, zöld-50, hárszöld-53, égszínkék-61, 
sötétkék-69, világosbarna-81, fekete-90, 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 35 .. 50 ml/üveg ........................ 1.280,—

3. OSZTÁLYTÓL
Noteszbéka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feltűnően vidám és praktikus segítőtárs. 
Furnérból készül kész facsipesszel és kedves 
szemekkel, mozgó pupillával. 
Méret: kb. 90 x 45 mm
10 05 74 per db ...................................... 700,—

Talicska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A tanulók egy egyszerű technikával megtanulják, 
hogyan lehet rétegelt nyárfalemezből egy guruló 
modellt elkészíteni. Fúrás nem szükséges. 
Hossz: kb. 280 mm 
Magasság: kb. 150 mm
10 06 34 per db ...................................... 830,—

EHHEZ ILLIK

MUNKADARABOK 3. OSZTÁLYTÓL58
Egyszerű kocsi
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Egy rétegelt lemezt 4 kerékkel mozgathatóvá és 
irányíthatóvá (forgózsámoly-irányítás) teszünk. 
Az elkészítése (fúrás nélkül) egyszerű és elég 
lécet mellékeltünk az egyéni kialakításhoz. 
TIPP: Barkácshullámpapírt (cikkszám: 400116)  
 kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 190 x 114 x 144 mm
10 06 13 per db ...................................... 990,—

Zsebtükör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindennapi használatra alkalmas zsebtükör. 
Minőségi tükör törésálló műanyagból. Elcsúsz-
tatható fedőlap. Egy kedves, hasznos ajándék  
különböző alkalmakra: anyák napja, születés- 
nap stb. Munkadarab 4 mm-es rétegelt 
nyárfalemezből
Méret: Ø kb. 130 mm
10 06 06 per db ...................................... 860,—

Mozgó malom
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Minden forog! Egy oktató és könnyen meg- 
építhető jármű, ami a szíjhajtóművet szemlél- 
teti és praktikus használatát mutatja be.  
Ez a modell rétegelt nyárfalemezből, baráz- 
dás kerekekből, bükkfapálcákból és szemes- 
csavarból áll. 
Hossz: kb. 180 mm 
Magasság: kb. 150 mm
10 07 08 per db ................................... 1.240,—

Kémcső - váza
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a tömör fából készült divatos váza egész 
egyszerűen elkészíthető és a diákoknak elég 
teret ad saját elképzeléseik megvalósítására.  
A mellékelt kémcső polisztirolból készült,  
ami nem törékeny.
Méret: kb. 100 x 100 x 170 mm
10 13 68 per db ...................................... 880,—

Kémcső - polisztirol

 

Polisztirolból, ezáltal törésálló, kristálytiszta, 
virágvázának, stb., perem nélkül. 
Cső: Ø kb. 16 mm 
Hossz: kb. 150 mm 
Űrtartalom: kb. 25 ml
30 01 38 per db .......................................110,— 
 10 db-tól .................................... 90,—

Barkácshullámpapír - KEVERT CSOMAG

Kevert csomag 10 különböző színben. 
Méret: 50 x 70 cm
40 15 12 99 10 ív/cs.  ............................ 2.740,—In
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Pingvin
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Egy dekoratív, de egyszerű famunka.A fameg-
munkálás alaptechnikái, mint pl.: fűrészelés, 
reszelés és csiszolás elsajátítására általános 
iskolában. Fúrás nem szükséges. A csomag  
tartalmaz szemeket, leírást és színezési  
javaslatot. 
Magasság: kb. 140 mm
10 05 06 per db ...................................... 900,—

Ceruzatartó polisztirolból

Zseniális belépő a műanyagfeldolgozás vilá- 
gába. A flexibilis polisztirolcsíkot saját elkép- 
zelésünk szerint az illesztőfűrésszel kivágott 
résekbe dugjuk. A gyerekek azonnal elkez-
denek kísérletezni a különböző formákkal és 
lehetőségekkel.
Hossz: kb. 200 mm
10 23 40 per db ...................................... 880,—

Kémcsőváza - akasztható váza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Egy ideális ajándék sokféle alkalomra. Az 
akasztható váza egy rétegelt nyárfalemezből 
(230 x 180 x 6 mm), egy polisztirolból készült 
kémcsőből és egy fémcsipeszből áll. A lapot 
saját ötlet szerint vagy a mellékelt 1 : 1 sablon 
segítségével (szív vagy keret) is kivághatjuk. 
Fúrás nem szükséges. 
Méret: kb. 230 x 180 x 46 mm
10 13 69 per db ...................................... 890,—

Szélcsengő - angyal

Egyszerű, de nagyon dekoratív lombfűrész 
munkadarab, 4 mm-es rétegelt nyárfalemez- 
ből eredeti méretű sablonokkal. A mellékelt 
4 kifúrt és felkötött hangrúd már a legkisebb 
mozgásnál is harmonikus hangot ad. A mellé- 
kelt anyaggal természetesen kitalált figurák 
is készíthetőek. 
Magasság akasztó nélkül:    kb. 400 mm
10 14 32 per db ................................... 1.220,—

Egyszerű kulcstartó lap

Egy igazán jópofa kulcstartó valódi használati 
értékkel. A rétegelt lemezből készült hátlapot  
saját elképzelésünk szerint készíthetjük el. 
A tömör falécbe fűrészelt vágások tartóként 
szolgálnak. A kulcstartók fagolyókból és  
hosszú élettartamú damilból állnak. 
Ideális ajándéknak is.
Méret: kb. 220 x 140 mm
10 19 75 per db ................................... 1.060,—

Rondo-görgetős játék
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

A játéktáblát (rétegelt nyárfalemez 4 mm) 
kifűrészeljük, lefestjük, a kereket (fa-jojó)  
rátesszük és indulhat a játék. A cél, a kere- 
ket a Rondo-tábla körül pörgetni, anélkül  
hogy leesne. A győztes az, aki a legtöbb  
kört teszi meg vagy aki pl. 3 kört a legrövi- 
debb idő alatt tesz meg. 
Méret: kb. 260 x 170 mm
10 05 59 per db ................................... 1.030,—

MUNKADARABOK 593. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Előnyös csomag sörteecset - 36-részes
 
 

Tartalom:  
● méretenként 6 db Gussow - sörteecset 
 ecsetméret: 4, 6, 8, 10, 12 és 14 (5 – 15 mm)
20 06 46 36 db/cs. ............................... 4.860,—

Univerzális olló - FISKARS

Egy kerekített és egy  
hegyes penge felelős a széleskörű alkalmaz-
hatóségért, vékonyabb anyagok vágásához, 
edzett acél, jobb- és balkezes
Hossz: 170 mm 
Pengehossz: 75 mm
20 07 13 per db ................................... 6.100,—

Ráspoly kombi lapos 200 mm -  
szabványos

1 oldal reszelővágás, 1 oldal ráspolyvágás, 
kényelmes műanyag nyél, ideális fa és zsírkő 
megmunkálásához.  
20 03 27 per db ................................... 1.300,—

237.OLDAL
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MUNKADARABOK60
3. OSZTÁLYTÓL

Tojástartó nyúl / tojástartó tyúk

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Húsvéti lombfűrészmunkadarab 6 mm-es  
rétegelt nyárfalemezből. Tojástartó hat tojás- 
nak, sokféleképpen elkészíthető.  
Leírással és sablonokkal. 
Hossz: kb. 190 mm 
Magasság: kb. 130 mm
10 06 47 per db ...................................... 850,—

Darusautó
 
 
 
  

 
Ez a modell rétegelt nyárfalemezből készül, a 
motorblokk pedig szilánkmentes hárstömbből. 
Problémamentes építés fúrás nélkül, egysze- 
rűen előállítható kurblimechanizmussal. 
Hossz: kb. 260 mm
10 06 41 per db .....................................1.220,—

EHHEZ ILLIK

3. OSZTÁLYTÓL

Egyszerű  
versenypálya
 
 
 
 

Ügyességi játék: A kampót a versenypálya  
mentén kell végigvezetni anélkül, hogy hozzá- 
érintenénk. Forrasztás nélkül elkészíthető.  
Ha egy akusztikus jelzést is szeretnénk,  
akkor a lámpácskához hozzákapcsolha- 
tunk egy mini zümmögőt is.
TIPP: Laposelemet 4,5 V (cikkszám: 100304)  
 és mini berregőt (cikkszám 101965)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 150 x 100 x 150 mm
10 05 17 per db ......................................................................................................................1.040,—

Egyszerű napelemes csónak
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Ez az elbűvölő, egyszerűen elkészíthető napelemes csónak figyelemre méltó sebességgel halad 
a nap erejének köszönhetően. Az úszótest styrodur kemény habból készül és nagyon könnyen 
megmunkálható. A napelemcella vízálló és nem törik. A csónakot a diákok továbbfejleszthetik és 
nagyszerű szerkezetek készülhetnek.
Méret: kb. 100 x 250 mm
10 13 93 per db ......................................................................................................................2.500,—

Egyszerű napelemes autó
 

 
 

 
A napelemes autónak figyelemre méltó a teljesítménye és megbírkózik az emelkedőkkel is,  
30°-ig. A szerkezet jól átgondolt és egyszerűen építhető. Az első tengely kormányozható.  
A napelem vízálló és nem törik. Az autót a diákok továbbalakíthatják és karosszériát építhetnek. 
Már semmi sem áll a verseny útjában az iskola udvaron. 
Hossz: kb. 174 – 200 mm
10 13 94 per db ......................................................................................................................2.840,—

VIDEÓ

HátlapElőlap

Napelem öntött  
1,0 V / 500 mA

 
 
 

10 15 88 per db ................................... 1.780,—
 10 db-tól ............................... 1.690,—

Napelem tokos  
0,5 V / 1.000 mA

 
 
 

10 04 75 per db ................................... 1.780,—
 10 db-tól ............................... 1.690,—

HátlapElőlap

 

 

186.OLDAL 186.OLDAL
Mini berregő - Piezo 2-5 V

Kicsi, hangos berregő  
pulzáló intervallummal,  
kb. 85 dBA / 3.800 Hz.  
Ideális beépíteni munkadarabokba,  
eletronikus áramkörökbe, stb., 2 csavarfüllel. 
Méret: Ø kb. 23 mm
10 19 65 per db ...................................... 610,— 
 20 db-tól .................................. 580,—In
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MUNKADARABOK 614. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45  48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—

40 03 92    75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93  250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94  750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHU

4. OSZTÁLYTÓL
Edényalátét

Egy praktikus edényalátét, amelyet haszná- 
lat után egyszerűen összetekerhetünk vagy 
felakaszthatunk. Egyszerű elkészítés lécek- 
ből, fabogyókból és egy zsinórból. A leírás 
alapján a diákok megismerkedhetnek a fa- 
megmunkálás alapjaival, a lécek fúrásával  
és csiszolásával.
Méret: kb. 200 x 160 mm
10 20 69  per db ................................... 1.030,—

Egyszerű falióra

Ez a kifejezetten aranyos falióra nagyon egy- 
szerűen elkészíthető. A leírás különböző, el- 
térő nehézségi fokozatú sablonokat  tartalmaz. 
Elegendő teret ad a saját ötletek megvalósí-
tásához is. Építőcsomag JUNGHANS minőségi 
kvarcóraszerkezettel és mutatókkal. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 200 x 200 mm
10 19 76  per db ................................... 1.790,—

Rallyjármű automatikus irányváltással

Ez a csodás elektromos jármű automatikusan irányt változtat, ha akadálynak ütközik. A motor pólus-
váltóját egyszerűen saját magunk készíthetjük el. Egy munkadarab, ahol a gyerekek sokat tanulhat-
nak. A karosszéria elkészítésében a gyerekek szabadon dolgozhatnak. Egy izgalmas autó-rally az 
osztályteremben garantált! Melyik jármű marad legtovább versenyben? 
TIPP: 2 db ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám: 100305) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 270 x 130 x 56 cm
10 06 75  per db  ......................................................................................................................2.150,—

Egyszerű versenyautó gumihajtóművel
 
 

 
Kevés alkatrészből egy gyors  
versenyautót készíthetünk fúrás  
nélkül.  A gumihajtómű állításá- 
hoz egy kész állítógyűrű szolgál,  
amit a fém-hátsótengelyre  
csúszásbiztosan rácsavarozunk. 
Hossz: kb. 260 mm
10 13 82  per db ......................................................................................................................1.250,—

Szalvétatartó Moritz
 
 
 
 

 
 
 

 

A szalvéták szépen rendezettek,  
nem gyűrődnek össze és a huzat sem  
röpíti el a helyükről. 6 mm-es rétegelt nyárfalemezből.  
Oktatási cél: szabad alkotás, formatervezés, átmásolás,  
kivágás, fúrás, ragasztás, csiszolás, festés gyakorlása. 
H x Sz x M: kb. 220 x 170 x 70 mm
10 05 93  per db .......................................................................................................................1.070,—

Keresztmetszet: 1 x 5 mm 
Méret:  Ø 85 mm
10 08 35 20 db/cs. .................................. 590,—

Befőttes gumi
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4. OSZTÁLYTÓL
Mobil - töltőállomás

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Praktikus mobiltelefontöltő beépített tartórekesz-
szel és kábelfeltekerővel. A töltő csatlakozójával 
majdnem minden csatlakozóaljzatra felakaszt- 
ható. A töltőállomás rétegelt nyárfalemezből 
készül és a mellékelt sablonokkal nagyon egy- 
szerűen összeállítható. Fúrás nem szükséges. 
Méret: kb. 100 x 185 mm
10 13 62 per db ...................................... 860,—

Jegyzet - teherautó
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ez a praktikus teherautó rétegelt nyárfalemezből 
és hársfából nagyon egyszerűen elkészíthető. A 
teherautó platója jegyzettartó, az orrába további 
kellék tehető. 
TIPP: Hozzáillő jegyzettömb (90 x 90 x 90 mm)  
 a 40147401-es cikkszámmal rendelhető. 
Hossz: kb. 200 mm
10 13 86 per db ................................... 1.180,—

Órarend (fénykép) - keretkészlet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egyszerűen elkészíthető órarend- illetve 
fényképkeret, lucfenyő- és hornyos lécekből, 
ceruzatartóval és egy, a hátoldalon rögzített  
jegyzetcsipesszel. A fényképet (10 x 15 cm) 
átlátszó műanyaglap, a hátlapot pedig szürke 
karton védi. Komplett építőcsomag leírással  
és nyomtatott órarenddel. 
Méret: kb. 230 x 40 x 120 mm
10 05 44 per db ................................... 1.080,—

Egyszerű jegyzettartó 
 

 

 

Fűrészmunkadarab 6 mm-es rétegelt falemezből 
max. 100 x 100 mm-es jegyzettömbhöz. Felül 
praktikus ceruzatartóval ellátva. 
TIPP: Hozzáillő jegyezettömböt 90 x 90 x 90 mm 
 (cikkszám: 40147401) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 110 x 130 mm
10 06 71 per db ...................................... 860,—

Jegyzetkéz
 
 
 

 

 

 
Egy ruhacsipesz a mozgatható hüvelykujj 
mögött tartja a cetlit. Rétegelt fenyőfalemez- 
ből és tömör fából. Fúrás nélkül egyszerűen 
elkészíthető. 
Magasság: kb. 230 mm 
Szélesség: kb. 150 mm
10 05 29 per db ...................................... 850,—

Fényképtartó macska / nyúl
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

90 x 130 mm-es  
fényképhez. Egy  
építőelemmel egy  
macskát készíthe- 
tünk fekvő, vagy  
pedig egy nyulat  
álló fényképekhez.  
Rétegelt nyárfa- 
lemezből, kartonhát- 
lappal és akasztóval. 
Méret: macska kb. 170 x 190 mm 
Méret: nyúl kb. 150 x 290 mm
10 05 73 per db ...................................... 930,—

EHHEZ ILLIK

4. OSZTÁLYTÓLMUNKADARABOK62

Jegyzettömb

Jegyzettömb,  
enyvezetlen lapokkal, 
illik minden 10  x 10 cm-es 
tartóba.
Méret: 9 x 9 x 9 cm
40 14 74 01 700 lap/cs. ........................ 1.270,—

Rezgő szemek előnyös csomag I - kerek

Öntapadó hátlappal. 
Méret: Ø kb. 6, 8, 11, 13 és 15 mm  
 (egyenként kb. 20 db)
30 14 17 kb. 100 db/cs. .......................... 900,—

Lombfűrészkeret - PEBARO 750K
 

 
Eredeti KIPP rögzítő- 
karral, amely az  
emelőhatás által a  
fűrészlapok biztos  
szorítását biztosítja.  
Hogy a kar ne zavar- 
jon, elfordítható  
(emelni és csavarni).
20 00 91 per db ................................... 4.320,—In
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Hangulat - barométer
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ez a barométer, amit pl. a szobaajtóra akaszt- 
hatunk, megmutatja a pillanatnyi hangulatunkat. 
Az építőelem rétegelt falemezből készült, 
előnyomtatva, sablonokkal és akasztóval.
Méret: kb. 180 x 120 mm
10 07 70 per db ...................................... 810,—

Fantáziafa /  
ékszertartó
 
 
 
 
 

 
Egyszerű elemekből előállítható, nagyon 
sokoldalúan dekorálható és díszíthető, akár 
ékszertartóként is használható fa építő.  
Minden fa egy egyedi ajándék különböző 
alkalmakra: anyák napja, húsvét, születésnap, 
karácsony stb. 
Magasság: kb. 500 mm
10 06 05 per db ...................................... 990,—

Holdlámpa
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ez a stílusos, rétegelt falemezből készült hold 
minden gyerekszobába illik és kerti teraszokon 
is kimondottan dekoratív. A teamécses tartozék. 
Magasság: kb. 265 mm
10 07 31 per db ...................................... 920,—

Golyóteknős 
 
 

 
 
 
 
 

Egy vicces építőcsomag, ami négy kicsi és 
egy nagy fagolyóból áll. Ha a teknős mozogni 
kezd, akkor a nagy fagolyó forog. A gyerekek 
megtanulják a vágást, fűrészelést, csiszolást, 
ragasztást és fúrást. 
Hossz: kb. 105 mm 
Magasság: kb. 75 mm
10 06 51 per db ...................................... 770,—

Asztalitenisz ütő

 
 
 
 

 

Ennek az ütőnek elképesztően jó játéktulajdonsá- 
gai vannak. Rétegelt nyárfa- és bükkfalemezből, 
valamint 2 darab dekorgumi borítólapból készül. 
TIPP: A ragasztót a dekorgumihoz (pl. UHU  
 Kraft cikkszám 400020) és az asztalite- 
 niszlabdákat (cikkszám 301627) kérjük  
 hozzárendelni! 
Méret: kb. 260 x 150 mm
10 07 76 per db ...................................... 830,—

Filmgép

Hogy készül egy film? Mi rejtőzik valójában egy 
mobiltelefonos videóklipp mögött? Az érdekes 
építőcsomag alapanyagot kínál több szakterü- 
letet érintő médianeveléshez. Fűrészelés, fú- 
rás, ragasztás és saját filmrendezés; máris egy 
látványos 12-kockás mozifilm keletkezik.  
A papírlapok nagyon könnyen cserélhetőek.  
Az útmutató egy motívummintát és sok elké- 
szítési ötletet tartalmaz. Forogjon a film! 
TIPP: Fotókarton - betűket & számokat  
 (cikkszám 400101) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 125 x 60 x 220 mm
10 21 00 per db ................................... 1.580,—

Növényprés
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Két fedél masszív háromrétegű falapból,  
6 kíváló minőségű, nedvszívó kartonbetéttel.  
Extra nagy szárnyas csavarokkal.  
Fúrás szükséges, de igen könnyen  
elkészíthető! 
Méret: kb. 260 x 130 mm
10 05 32 per db ................................... 1.560,—

4. OSZTÁLYTÓL MUNKADARABOK 63

EHHEZ ILLIK

A felület természetes  
kinézetet kap, egy szép,  
meleg viaszfényt, kosz-  
és vízlepergető, mégis  
légáteresztő és a tisztításhoz vizesen  
lemosható. A bivaly-pác pamutronggyal  
vagy egy kefével dolgozható fel. 

50 12 60 00 500 ml/doboz .................... 2.880,—

Bivaly-pác Asztalitenisz labda

Eredeti Schildkröt minőség,  
szabadidőhöz, edzéshez és barkácsoláshoz. 
A labda kiváló játéktulajdonságokkal rendelkezik 
és nagyon tartós. 
TIPP: Asztalitenisz ütőt (cikkszám: 100776)  
 kérjük hozzárendelni! 
Szín: fehér 
Méret: Ø 40 mm
30 16 27 per db ...................................... 140,— 
 10 db-tól .................................. 130,—

VIDEÓ

Mindentragasztó kraft 
Flextubus - UHU
Mennyiség: 42 g / műanyag tubus
40 00 19 per db ................................... 1.470,— 
 10 db-tól ............................... 1.440,—

Mindentragasztó  
kraft - UHU

Mennyiség: 125 g / fémtubus
40 00 20 per db ................................... 2.480,— 
 10 db-tól ............................... 2.410,—
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MUNKADARABOK 4. OSZTÁLYTÓL64
4. OSZTÁLYTÓL

Lufijármű

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyon egyszerűen készül ez a hátsó meghaj-
tású jármű. Építőcsomag luftballonkúppal és  
2 db lufival. Fúrás nem szükséges. 
Hossz: kb. 200 mm
10 05 39  per db ................................... 1.060,—

Kocka - naptár 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Egy praktikus és szép formájú „öröknaptár“  
három fakockával (40 mm), ami a napot és  
a hónapot mutatja. Egyszerűen összeállít- 
ható rétegelt lemezből sokféle dekorációs  
lehetőséggel. Diákbarát leírással és javas- 
latokkal, ötletekkel. 
Méret: kb. 140 x 70 x 146 mm
10 14 07  per db ...................................... 860,—

Ceruzatartó víziló
  

 

Ez az eredeti ceruzatartó tömör fából (hársfa) 
készül, aminek fúrással, reszeléssel és csiszo-
lással alakítjuk ki a végső formáját. 
Méret: kb. 180 x 60 mm
10 06 29  per db ...................................... 780,—

Egyszerű katapult
 
 
 
 
 
 

Az emelőelv hatásos szemléltetése. A for-
gáspontot egész egyszerűen változtathatjuk. 
Fűrészeléssel, enyvezéssel és fúrással egy 
játékként is használható darabot készíthetünk. 
Hossz: kb. 250 mm 
Magasság: kb. 70 mm
10 06 62  per db ...................................... 810,—

Fadob
 

 
 
 
 

Egyszerű, mégis jól zengő Orff-hangszer. Nem 
igényel sem fűrészelést, sem fúrást. A részeket 
össze kell ragasztani, le kell csiszolni és kész. 
Méret: kb. 130 x 70 x 30 mm
10 06 30  per db ...................................... 820,—

Ceruzatartó
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ez a szép formájú, tömör fából készült tároló 
egyszerűen elkészíthető, mivel a mélyedéseket 
az alaplapon már előre kivájtuk. A mellékelt lé-
cek segítségével a formája kreatívan alakítható. 
Hossz: kb. 200 mm 
Magasság: kb. 50 mm
10 06 23  per db ................................... 1.000,—

Egyszerű csörlő
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Csörlő fordulatszámcsökkentő hajtóművel és 
racsnival. Forgatás folyamán az erőkifejtés felére 
csökken azáltal, hogy a meghajtott keréknek (20 
Z) kétszer annyi foga van, mint a meghajtó kerék-
nek (10 Z). Nem szükséges fúrni. Kampókkal.
Hossz: kb. 120 mm
10 06 35  per db ...................................... 940,—

EHHEZ ILLIK

Minőségi fúró, technikai leírást lásd.  
KEIL csigafúrónál, műanyag kazetta. 
Méret: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm
20 04 18  per készlet ............................ 4.020,—

Fa csigafúró készlet  
7-részes - KEIL

Léggömbök - színes

Kerek léggömbök,  
ideális különböző  
játékokhoz, festeni,  
ragasztani, stb.  
Minőségi termék  
natúr latexből. 
Méret: Ø kb. 15 cm 
Kerület: 50 – 55 cm 
Szín: kevert színek
30 05 89  100 db/cs. ............................. 1.080,— 
  10 cs.-tól ............................... 1.040,—

12 21 35 43 53 59

60 65 70 80 90

Akrilfesték Patio Paint

Színek + számok:  
citrom-12, mandarin-21, cseresznyepiros-35, 
hot-pink-43, fűzöld-53, fenyőzöld-59,  
azúrkék-60, indiai türkiz-65,  
ibolyakék-70, barna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 82 ..  59 ml/üveg ........................ 1.350,—

221.OLDAL

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

Werkpackungen_HU.indd   64 15.07.2020   14:53:56



51 61 69 85

Homokóra
 
 

 
Kis deszkákból, fapálcákból  
és két műanyag flakonból  
nagyon egyszerűen elkészít- 
hető ez a homokóra, ami kb.  
5 perc alatt jár le. Ideális az  
idő szemléltetéséhez és az  
elsődleges időérzék kialakításához. Sok alkal- 
mazási lehetőség, mint pl. tojásóra. Munkadarab 
finom kvarchomokkal valamint összeszerelési 
útmutató sablonokkal. 
Magasság: kb. 230 mm
10 05 02 per db ................................... 1.430,—

Léggömbhajó
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ez a léghajtású hajó tömör fából nem hiányozhat 
egyetlen fürdőkádból sem. A csomag egy spe-
ciális kúpot és két léggömböt tartalmaz. 
TIPP: Vízálló enyvet kérjük hozzárendelni! 
Hossz: kb. 220 mm
10 06 11 per db ................................... 1.070,—

MUNKADARABOK 654. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Léggömbök - kevert színek

Kerek léggömbök,  
ideális különböző  
játékokhoz, festeni,  
ragasztani, stb.  
Minőségi termék  
natúr latexből. 
Méret: Ø kb. 25 cm 
Kerület: 80 – 90 cm 
Szín: kevert színek
30 01 07 100 db/cs. ............................. 2.050,— 
 10 cs.-tól ............................... 2.020,—

Alkalmazási példa

Üveggolyó játék

Kezdettől fogva lenyűgözi a gyerekeket az üveggolyós játék. Ennél a rétegelt lemezből és luc- 
fenyőlécekből egyszerűen elkészíthető ügyességi játéknál öt üveggolyót kell egy gumis kilövő 
segítségével megadott célokba lőni. Ezek lehetnek furatok (kb. Ø 14 – 15 mm) vagy saját készí- 
tésű célok különböző nehézségi fokozattal, amelyekkel több vagy kevesebb pont szerezhető.
Méret: 330 x 210 mm
10 19 01 per db .......................................................................................................................1.190,—

Memó - dínó
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Egy praktikus és dekoratív memó-tábla,  
amely jól érvényesül minden gyerekszobában.  
Egyszerű lombfűrészmunkadarab rétegelt 
nyárfalemezből és egy előgyártott parafa- 
korongból (Ø 200 mm).
Magasság: kb. 430 mm
10 13 87 per db .......................................................................................... 1.510,– helyett....1.360,—

Csúsztatható naptár

 

 

Rétegelt lemezből készült öröknaptár. Nagyon dekoratív. Hónapok és napok nevei, és számok 
készre nyomtatott kartonból. 
Hossz: kb. 380 mm 
Magasság: kb. 200 mm
10 06 00 per db ..........................................................................................................................940,—

Üveggolyók

A gyerekek szeretik  
az üveggolyókat.  
Különösen lenyűgöző  
ezekkel játszani vagy tanulni. Roppant kedvező 
áron kapható üveggolyók különböző alkalmazási 
területekre.
Méret: Ø kb. 16 m 
60 01 10 150 db/cs. ............................. 1.370,—

Akrillakk VariColor- ADLER

Színek + számok: 
tiszta zöld-51 (RAL 6037),  
égszínkék-61 (RAL 5015),  
szignálkék-69 (RAL 5005) 
őzbarna-85 (RAL8007) 
A színek számát kérjük megadni!
50 21 10 .. 375 ml/doboz .................... 6.660,—
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MUNKADARABOK 4. OSZTÁLYTÓL66

Lombfűrészlap fához és  
műanyaghoz - PEBARO
 
 

Alkalmas minden lombfűrészhez és HEGNER 
lombfűrészgéphez. 
Hossz: 130 mm 
Tartalom: 12 db / cs. (1 tucat)
20 00 98 közepes No. 3, per cs. ............ 500,—
 12 cs.-tól .................................. 480,—
20 00 99 közepes No. 5, per cs. ............ 500,—
 12 cs.-tól .................................. 480,—

4. OSZTÁLYTÓL
Síp

 

 
 

 
  
A léceket a megfelelő hosszra vágjuk, lecsiszol-
juk és összeragasztjuk, máris kész egy egyszerű 
síp. A hangmagasságot a csúsztatható léccel 
változtathatjuk. 
Hossz: kb. 200 mm
10 05 04 per db ...................................... 700,—

Egyszerű kereplő
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
Ez az építőcsomag évek óta jól bevált. Az 
egyszerű és biztos építés robusztus műanyag 
fogaskerékkel garantálja a sikert. Sok gyermek- 
nek nyújtott jó szórakozást az első kereplője 
húsvétkor. Könnyen megmunkálható és forgács-
mentes lécek hársfából. 
Hossz: kb. 180 mm
10 06 61 per db ...................................... 840,—

Róka és tyúk
 

 
A lapba lyukakat fúrunk, a vonalakat meghúz-
zuk, a pálcákat méretre vágjuk és kezdődhet a 
játék. 
Méret: kb. 160 x 160 mm
10 06 85 per db ...................................... 930,—

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 ......................................................................................................................1.020,—

Egyszerű billencs
  

 

 
 

Nagyszerű tehergépkocsi billenccsel.  
A szerkezet szálkamentes hársfából  
és rétegelt nyárfalemezből készül. 
A billentő szerkezet egyszerűen  
előállítható. Fúrás nem szükséges! 
Hossz: kb. 210 mm 
Magasság: kb. 80 mm
10 06 72 per db .......................................................................................................................1.160,—

Tornász a korláton
 
 
 

 
 
 
 
 
Egy apró lökés elég és a bohóc sportosan  
végigpörög a korláton. Az építőcsomag a  
következő képességeket erősíti: mérés,  
fűrészelés, fúrás és formázás.  
Téma: forgópont - súlypont. 
Hossz: kb. 260 mm 
Magasság: kb. 210 mm
10 06 08 per db .........................................................................................................................890,—

Pörgettyű
 

A zsinór meghúzásával percekig pörög. 
Fúrás szükséges! 
Hossz: kb. 180 mm
10 05 98 per db .........................................................................................................................710,—

EHHEZ ILLIK

Sokféleképpen alkalmazható építőelem. 
TIPP: Tiplijelölő lásd szerszámok. 
Hossz: 30 mm 
Tipli: Ø 6 mm
10 01 19 100 db/cs. ................................ 700,—

Tipli - bükkfa
TIPP:
Készítsen egy  
technika-mappát!
Webáruházunkban minden mun-
kaleírást ingyenesen letölthet. Ha 
ezeket a mappában összegyűjti, 
akkor a teljesen kidolgozott 
munkaanyagok mindig kéznél 
vannak.
www.winkleriskolaszer.hu
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Egyél meg (dobókockás játék)
 
 

 

 
 
 
 
Ki „eteti“ meg először a pálcáit? Egy izgalmas 
játék 2 – 4 személy számára,  rétegelt nyárfa- 
lemezből. Mérés, fűrészelés, fúrás és alkotás 
gyakorolható. Az építőcsomag tartalmaz minden 
szükséges farészt, egy dobókockát és egy 
leírást. Praktikus fedéllel.
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400401) és festéket  
 (pl. cikkszám 501335..) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 130 x 160 x 30 mm
10 06 83 per db ................................... 1.020,—

Malomkő gurítás

Lenyűgöző ügyességi játék. A „malomkövet“ 
hüvelyk- és mutatóújjal a tengelye körül meg- 
forgatjuk és a start zónában elengedjük.  
A mélyedés száma, amelyben megáll,  
jelenti az elért pontszámot.
Hossz: kb. 440 mm
10 23 60 per db ...................................... 900,—

MUNKADARABOK 674. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

Egyszerű LED zseblámpa
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
A legegyszerűbb módon készíthetünk egy  
modern és teljesen működőképes LED zseb- 
lámpát. Az energiatakarékos technológia 
lehetővé teszi a rendkívül hosszú, több héten 
át tartó működést! A szupererős LED-et saját 
építésű kapcsolóval lehet be- és kikapcsolni. 
A fedél átlátszó polisztirol, hogy az áramkör 
működése látható legyen.
TIPP: 2 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 153 x 28 x 20 mm
10 05 97 per db ................................... 1.080,—

Dombormű arckép
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ez a különösen dekoratív falidísz rétegelt fale- 
mezből készül. A kivágott lapokat változatosan 
színezzük ki (esetleg pácoljuk) és ragasszuk 
rá az alapra. Mellékeltünk elég anyagot saját 
tervekhez is. 
Méret: kb. 360 x 180 mm
10 07 32 per db ................................... 1.060,—

Egyszerű daru
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Működő modell rétegelt nyárfalemezből.  
A kerekeket lécekkel rögzítik. 
Magasság: kb. 300 mm
10 05 69 per db ................................... 1.240,—

PET-palackos vízkerék

Egy igazán könnyen elkészíthető és jól műkö- 
dő vízkerék, amivel látványos kísérleteket 
végezhetünk. Az előre elkészített műanyag 
részeket illesszük össze. A  farészeket vízálló 
akrilfestékkel fessük le, hogy megvédjük a 
nedvességtől. Az elkészítéshez egy 1,5  
literes PET-üvegre van szükségünk. 
Magasság: kb. 280 mm
10 21 96 per db ................................... 1.060,—

Darukampó

Hossz: kb. 40 mm 
Fűzőlyuk: Ø kb. 3 mm 
Kampó: Ø kb. 6 mm 
Alapanyag: műanyag
10 08 10 per db ........................................ 70,— 
 50 db-tól .................................... 60,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—

Akrilfesték Acrylic készlet, Solo Goya - 
KREUL 10 x 100 ml
 

 
Tartalom: 
● 10 x 100 ml, fehér, világossárga,  
 kádmiumsárga, narancssárga, cinóbervörös, 
 tengerészkék, sárgászöld, lombzöld,  
 oxydbarna, fekete 
● 1 leírás
50 07 85 per készlet ...........................11.340,—
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4. OSZTÁLYTÓL
Mobil - nyugágy

A praktikus és dekoratív, tömör fából és rétegelt 
lemezből készülő mobiltartóba belefér minden 
hagyományos mobil- és okostelefon 78 mm 
szélességig. Nagyon könnyen megépíthető és 
elég teret hagy saját ötletek megvalósításához 
is. Biztos sikert garantál már a 4. osztálytól. 
Szélesség: kb. 90 mm
10 13 61 per db ...................................... 890,—

Tömör fa-versenyautó
 
 
 

 

 

 
 
 
Egyszerűen és szálkamentesen megmunkál-
ható! Ez a versenyautó hársfából készül resze-
léssel és csiszolásssal. A csomag 4 profilkereket 
és fagolyót is tartalmaz. 
Hossz: kb. 180 mm
10 07 75 per db ...................................... 930,—

Egyszerű körhinta
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A forgó korong dörzskerékmeghajtással 
működik. A centrifugális erő a 6 darab gólyót 
kifelé nyomja. Az állószerkezet tömör fából 
készült.
Magasság: kb. 230 mm
10 04 98 per db ................................... 1.270,—

Fali papírtörlő tartó / 
konyhai papírtörlő tartó
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Szokványos konyhai papírtörlőkhöz. A polcra 
fűszereket tehetünk. Részeletes leírás alapján 
könnyen elkészíthető. 
Méret: kb. 270 x 270 mm
10 05 41 per db ................................... 1.530,—

Kulcstartó kerítés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a praktikus és szép formájú kulcstartó ide-
ális ajándéknak. A 6 robusztus erdei fenyőlécet 
fűrészeléssel és enyvezéssel, teljes mértékben 
fúrásmentesen hasznos háztartási tárggyá 
alakíthatjuk. 
TIPP: Akrilfestéket (cikkszám 501282..)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 240 x 240 mm
10 06 48 per db ...................................... 920,—

Fali - notesz
 
 
 
 

  

 
 
 
Praktikus és hétköznapi fali notesz. Az erős 
hátsó fal 15 mm-es rétegelt falemezből van.  
A szakítóél igazi rézlemezből van. Szállítás 
kiadós notesztekerccsel. 
Hossz: kb. 220 mm
10 05 83 per db ................................... 1.030,—

EHHEZ ILLIK

MUNKADARABOK 4. OSZTÁLYTÓL68

Félkerek-ráspoly extra 200 mm -  
PEBARO

Eredeti Pebaro ráspoly, német minőségi termék. 
Univerzális ráspoly a famunka minden területére, 
tiszta fanyéllel, 1 vágás.  

20 03 17  per db ................................... 2.150,—

Jegyzettekercs
 

Papírtekercs számológépekhez, 
építőcsomagokhoz és sokféle más használatra. 

Méret: kb. 5 cm x 20 m 
Közép: Ø 1,2 cm
40 01 62 per db ...................................... 240,—

Eredeti Winkler munkadarabok

• Pedagógusok fejlesztették és tesztelték!

•	 Könnyen	érthető	munkaleírás

• Teljes anyagkészlet

•	 Garantált	oktatói	siker
 Tájékoztatás: A fotókon  
	 kész	munkák	láthatóak.	 
	 Kéziszerszámok,	csiszolóanyagok	 
	 illetve	ragasztó	szükséges.	Elemet	 
	 kérjük	hozzárendelni.
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VIDEÓ

MUNKADARABOK 694. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

Mindentragasztó kraft - UHU

Mennyiség: 125 g / fémtubus
40 00 20 per db ................................... 2.480,— 
 10 db-tól ............................... 2.410,—

Lebegő madár
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rétegelt nyárfalemezből. Tetszetős forma, 
egyszerű, kis súrlódású szárnyfelfüggesztés 
csavarok nélkül. 
Fesztáv: kb. 550 mm
10 05 81 per db ................................... 1.070,—

Lebegő sárkány
 
 
 
 
 
 

 

 

A már sokszorosan bevált lebegő állatért 
mindenki lelkesedni fog. Kiváló forma rétegelt 
falemezből, kis súrlódású szárnyfelfüggesztéssel. 
Szárnyfesztáv: kb. 500 mm
10 05 52 per db ................................... 1.070,—

Mászó egér
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ha a zsinórokat felváltva  
húzogatjuk, az egér felmá- 
szik az almához. Egyszerű  
fűrészmunka 4 mm-es réte- 
gelt nyárfalemezből. Fúrás  
nem szükséges. A problé- 
mamentes zsinórvezetés  
a hátul felragasztott  
lécekkel történik. 
Magasság: kb. 1 m
10 05 08 per db ...................................... 880,—

Egyszerű gerendaház

 

 

 
Ideális építőcsomag a tanterv lakásépítési 
részéhez.A gerendaépítmény 10 x 10 mm-es 
fenyőfából, a tető pedig kemény farostlemez- 
ből készül. Egyszerűen felépíthető.
Alaplapméret: kb. 200 x 160 mm 
Házméret: kb. 140 x 90 x 150 mm
10 07 04 per db ................................... 1.620,—

Egyszerű karácsonyi jászol 
szalmatetővel
 
 

 
 
 
 
 

Ez az egyszerűen elkészíthető karácsonyi já- 
szol könnyen megmunkálható rétegelt nyárfa- 
lemezből készül. A tetőfelületre a stílusnak meg-
felelően a hozzácsomagolt igazi szalmát kell 
ráragasztani. A jászolfigurák egyszerűen kivág-
hatóak 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 ................................... 1.780,—

Golyójáték
 
 
 

 

Egy ügyességi játék, aminek a lényege, hogy 
célzott lendülettel a golyót a 3 lyuk egyikén 
átlőjük. A lapot 6 mm-es rétegelt falemezből 
állítják elő, a 30 mm-es lyukakat ki lehet fúrni 
vagy fűrészelni. 
Méret: kb. 260 x 50 mm
10 07 73 per db ...................................... 720,—

Mechanikus gondolkodó

Forog a világ! A mókás modell játszva bevezet  
a fogaskerekek működési elvébe. A legalsó 
fogaskereken levő hajtókarral hozzuk mozgás-
ba a hat fogaskereket, amelyek a különböző 
fogszámnak köszönhetően különböző sebesség-
gel forog. Egyszerűen felépíthető fúrósablonnal: 
saját áttételi kivitelek is megvalósíthatóak.
Magasság: kb. 200 mm
10 23 47 per db ................................... 1.070,—

Spárga

Kezeletlen, fehérítetlen,  
hosszú lenzsineg,  
2-szeresen polírozott  
(kiálló rostok simítottak). 
Vastagság: Ø kb. 0,65 mm 
Mennyiség: 50 g, hossz: kb. 120 m 
Alapanyag: 100% len
10 08 40 per db ...................................... 570,— 
 10 db-tól .................................. 550,—

Univerzális olló - FISKARS

Egy kerekített és egy hegyes  
penge felelős a széleskörű alkalmazhatóségért, 
vékonyabb anyagok vágásához, edzett acél,  
jobb- és balkezes. 
Hossz: 170 mm 
Pengehossz: 75 mm
20 07 13 per db ................................... 6.100,—

344.OLDAL
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MUNKADARABOK70
4. OSZTÁLYTÓL

Tic-Tac-Toe

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
Közkedvelt koncentrációs játék két személy  
részére, ahol a lényeg az, hogy elsőként 3 egy-
forma korongot kell kirakni egy sorba (vízszin-
tesen, függőlegesen vagy átlósan). Egyszerű 
felépítés, alatta tárolódobozka található  
10 játékkorongnak. 
Méret: kb. 120 x 120 x 23 mm
10 05 20 per db ...................................... 900,—

Forgáspontos labirintus
 
 
 
 
 
 
 

 
Egy klasszikus az ügyességi játékok sorában.  
A fémgolyót egy kúpon álló, dönthető pályán 
a rajttól a célig manőverezzük. A fa megmun- 
kálásához szükséges készségeket, mint mé- 
rés, fúrás, fűrészelés és technikai megértés,  
fejlesztjük és gyakoroljuk. Az építőcsomag 
minőségi alapanyagot tartalmaz és egy  
leírást sablonokkal. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400401)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 200 x 200 mm
10 06 21 per db ................................... 1.250,—

Felvonóhíd
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
Tantervnek megfelelő modell, rétegelt nyár- 
falemezből egyszerűen elkészíthető forgató- 
karos mechanizmussal és zárral. Mivel sze- 
mescsavarokat használunk tengelycsapágy- 
nak, fúrás nem szükséges. A könnyen meg- 
érthető leírás rajzokkal és sablonokkal  
biztos sikert garantálnak. 
Magasság: kb. 210 mm
10 13 67 per db ................................... 1.250,—

Virágtartó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Egyszerűen elkészíthető és szép formájú.  
A masszív fenyőfaléceket makramézsinórral 
összekötjük. Festéshez akrilfestéket vagy  
pácot ajánlunk. Kb. max. Ø 120 mm-es  
virágcserepekhez.
Magasság: kb. 600 mm
10 05 86 per db ................................... 1.220,—

A szemtelen csacsi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Szemtelenül kinyújtja a nyelvét, felemeli a füle- 
it és kinyitja a szemét. A klasszikus paprika jan- 
csi továbbfejlesztett változata. Egyszerűen elké- 
szíthető lombfűrész munkadarab fúrás nélkül. 
TIPP: Akrilfestéket (pl. cikkszám 501662..)  
 kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 370 mm
10 06 53 per db ...................................... 860,—

Forgó papagáj
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fűrészmunka 4 mm-es rétegelt lemezből.  
A „felkötés“ után a színes madár pörögve  
fel és le mozog. 
Magasság: kb. 220 mm
10 06 55 per db ................................... 1.120,—

EHHEZ ILLIK

4. OSZTÁLYTÓL

Golyó - vas
 

Golyópályához, stb. 
Méret: Ø 8,5 mm 
Alapanyag: vas
10 09 66 per db ........................................ 50,—

Faenyv extra erős - STANGER
Oldószermentes, vízálló faenyv  
magas szilárdsággal, ragaszt  
minden közönséges fafajtát, kész  
parkettát és laminált padlót.  
Gyorsan megköt, szárazon át- 
látszó. Flakon ráerősített kupakkal. 
Mennyiség: 100 g / flakon
40 04 01 per db ...................................... 850,— 
 12 db-tól .................................. 810,—
Mennyiség: 200 g / munkás flakon
40 04 02 per db ................................... 1.260,— 
 12 db-tól ............................... 1.180,—

Profi lombfűrészív gyorsbefogó  
rendszerrel -  
PEBARO 790

20 00 90 per db ................................... 8.280,— 
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VIDEÓ

MUNKADARABOK 71
Áramkör, soros- és párhuzamos  
kapcsolás
 
 

 

 
Ezzel az építőcsomaggal egy egyszerű áramkör, 
valamint egy soros- illetve párhuzamos kapcso-
lás is felépíthető. Winkler szorítószerkezet: prak-
tikus lyukacsos lap szorítócsipeszekkel lehetővé 
teszi az áramkör szerszám- és forrasztásmentes 
felépítését és szétszedését. Gyermekbarát 
munkalappal. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) és  
 egy praktikus tárolódoboz építőcsomagot  
 (cikkszám: 100901) kérjük hozzárendelni!
10 08 92 per db ................................... 1.400,—

Cső - diótörő

Zseniális és nagyon hatékony bükkfa diótörő 
csővel és erős gumiszalaggal.
Munkamenet: csövet felemelni - diót behelyezni 
- fafogantyút felfele feszíteni - elengedni - csövet 
felemelni és a megtört diót kivenni. Így lesz a 
diótörésből szórakoztató munka.
Magasság: kb. 210 mm
10 23 46 per db ................................... 1.030,—

5. OSZTÁLYTÓL
Golyófújás

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Egy nagyon egyszerűen elkészíthető berende- 
zés az aerodinamika elvének bemutatására.  
Egy légáramlat a csövön lebegteti a hungaro- 
cellgolyót (Ø 50 mm) stabilan a levegőben,  
amíg végül elfogy a levegő és a golyó vissza- 
tér a kiindulási pontjára. Golyóval. 
Hossz: kb. 170 mm
10 13 84 per db ...................................... 710,—

Targonca
 
 
 
 
 
 
 

 
Működőképes targonca. A villát egy forgató- 
karral lehet emelni és süllyeszteni. A hátsó  
tengelyen a targoncát forgatózsámolyirányí- 
tással kormányozhatjuk. Ezzel a csomagal  
fontos kézügyességi képességet mint pl. mérés, 
fűrészelés, fúrás és ragasztás gyakorolhatunk. 
Ez a munkadarab egy terjedelmes alapanyag- 
listát tartalmaz részletes leírással. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393) és festéket  
 (pl. cikkszám: 501335..) kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 260 mm
10 07 54 per db ................................... 1.390,—

Kínai kirakó / tangram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ez a tangram-játék világhírű. Egész egyszerűen 
rétegelt nyárfalemezből elkészíthető. Milyen 
formákat és állatokat tudunk építeni? Ki tudja 
a fadobozban helyesen kirakni? Az eredeti 
fadoboznak köszönhetően a játékot  bárhova 
magunkkal vihetjük. Játékleírással. 
Méret: kb. 140 x 140 mm
10 06 86 per db ...................................... 720,—

Fakosár
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ennek a sokféleképpen alkalmazható és 
praktikus fakosárnak a részletes leírása több-
féle építési lehetőséget tartalmaz, a diákok 
teljesítőképességének megfelelően. A kosarat 
tetszés szerint két oldalfogantyúval vagy egy 
felső tartófogantyúval láthatjuk el. A mellékelt 
anyag mindenesetre teret ad a kreativitásnak. 
H x Sz x M: kb. 280 x 180 x 90 mm
10 05 88 per db ................................... 1.570,—

4. ÉS 5. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Mindentragasztó /  
barkácsragasztó  
oldószermentes -  
STANGER
 
 

Mennyiség: 200 g / flakon
40 03 39 per db ...................................... 810,— 
 12 db-tól .................................. 770,—
Mennyiség: 1.000 g / flakon 
40 03 40 per db ................................... 2.520,— 
 4 db-tól ................................. 2.430,—

VIDEÓ

01 13 20 30

50 53 61 69

81 90

Akril fényes lakk - KREUL

 
Színek + számok: 
fehér-01, napsárga-13, narancssárga-20, 
piros-30, zöld-50, hárszöld-53, égszínkék-61, 
sötétkék-69, világosbarna-81, fekete-90, 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 35 .. 50 ml/üveg ........................ 1.280,—

Laposelem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—

181.OLDAL

345.OLDAL
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5. OSZTÁLYTÓL
Virágcserépfészek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ez az eredeti tojóház hazai énekes madarak- 
nak, mint pl.: cinege, különösen időjárásálló és  
az ára is nagyon kedvező. A stabil műanyag  
virágcserépen és egy ülőrúddal ellátott előlapon 
kívül csak néhány részből áll és hihetetlenül 
egyszerű elkészíteni. Vízszintesen és átlósan  
is kivitelezhető. A félig nyitott odut kedvelő  
madarak számára (ökörszem, vörösbegy, feke- 
terigó) lefűrészelhetjük az előlap felső harmadát. 
A fészek tisztításához könnyedén eltávolíthatjuk 
az előlapot a 2 szemescsavar kicsavarásával, 
majd újra visszatehetjük. 
Berepülő nyílás: tetszés szerint  
 (Ø kb. 26 – 35 mm) 
Méret: kb. 220 x 360 x 190 mm
10 18 32 per db ................................... 1.400,—

Tárolódoboz
 
 
 
 

 
 

 

 
Praktikus tárolódobozka mindenféle kis dolog-
nak. Biztos tolózár készre aljazott lécekkel.  
A fakkok kivehetőek. 
Méret: kb. 300 x 110 x 50 mm
10 07 41 per db ................................... 1.320,—

Papírzsebkendőtartó - fali
 
 
 
 

 

Ez a praktikus tartó hat csomag 
papírzsebkendőnek ad helyet.
TIPP: Kérjük vegye figyelembe a  
 fapác-kínálatunkat! 
Méret: kb. 240 x 130 mm
10 05 13 per db ...................................... 880,—

Mágneses iránytű

Találjuk meg megbízhatóan a helyes utat!  
Nélkülözhetetlen kellék kis kutatóknak és cser-
készeknek. A mágneses iránytűt már a 13. szá- 
zadban használták a tengerészek a hajózáshoz. 
Egyszerű barkácsmunka, amivel a mágneses-
ség témaköre hatásosan tanítható.
Megjegyzés: Ha a mágnestű nem áll be helye- 
sen, akkor magnetizálni kell. Ehhez a tű világos 
oldalát többször egy erős mágneshez kell 
dörzsölni.
TIPP: Nyakpánt / kulcstartó (cikkszám: 401408) 
 és szemes csavar (cikkszám: 101728)  
 hozzárendelhető.
Méret: kb. 60 x 60 x 13 mm
10 21 14 per db ................................... 1.310,—

Gyertyatartó hársfából

A tökéletes belépő a masszív fa megmunká-
lásának világába. Mivel a hársfa nem szálká-
sodik, ezért ideális a biztonságos faragáshoz. 
Kívánság szerint különböző nehézségi módon 
készíthető el: 
- egész egyszerűen ráspollyal és reszelővel 
- kissé bonyolultabban fűrésszel 
- ügyeseknek pedig faragószerszámokkal
A gyertyatartóhoz mellékeltünk egy minőségi réz 
gyertyatüskét.
TIPP: Tömbgyertyát (cikkszám 30118508)  
 kérjük hozzárendelni!
Magasság: kb. 100 mm
10 23 42 per db ...................................... 610,—

EHHEZ ILLIK

MUNKADARABOK 5. OSZTÁLYTÓL72

Forstner fafúrókészlet -  
szabványos 5-részes
 

Központozó heggyel, fa kazettában.  
Méretek: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
20 04 17 per készlet ............................ 5.400,—

Kombináltfogó - KNIPEX

Speciális-szerszámacél, olajedzett, a vágóélek 
induktívan edzettek, puha és kemény dróthoz, 
hosszú vágóperem a vastag dróthoz, polírozott 
fej, műanyagbevonatú markolat.
Hossz: 140 mm
20 01 41 per db ................................... 4.550,—
Hossz: 160 mm
20 08 12 per db ................................... 4.590,—

VIDEÓ

Nyakpánt / kulcstartópánt - Lanyards

Fém-karabínerrel,  
ötféle színben  
(sárga, piros, kék,  
zöld és narancssár- 
ga), véletlenszerű  
színválasztás! 
Hossz: 90 cm 
Szélesség: 10 mm
40 14 08 per db ...................................... 290,— 
40 14 09 100 db/cs. ........................... 25.020,—

Billenő-irányítható kocsi

Ez az autó meglepően más, mint a többi  
és kicsiket és nagyokat is elvarázsol.  
Zseniális irányító mechanizmusa van,  
amivel a kanyarokat jól veszi. Ha az  
autót az oldalára billentjük, az első-  
és hátsó tengely is kormányoz,  
az autó száguldva befordul a sarkon.  
A két 45°-os vágás miatt a szerkezet  
tényleg egyszerű és funkcióképes. 
Méret: kb. 220 x 130 mm
10 21 07 per db ......................................................................................................................1.400,—
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Egyszerű riasztó

 

Ez a hatásos riasztó különösen egyszerűen 
elkészíthető. A mechanizmus zseniálisan egy- 
szerű. Ha a fémrudat eltoljuk pl.: egy ajtó ki- 
nyitásával, akkor megszólal egy riasztóhang  
és elűzi azonnal a betolakodókat. A riasztó  
megépítésekor megtanulják a diákok egy egy- 
szerű áramkör elkészítését rafinált tolókap- 
csolóval. Forrasztás nem szükséges!
TIPP: 2 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 100 x 70 x 40 mm
10 18 64 per db ................................... 1.390,—

Fa építőcsomag
Fa 3D építőcsomagok. A részek  
már készre stancoltak. Egyszerű- 
en csak törjük ki a lapokból és tűz- 
zük össze a számsornak megfele- 
lően. A részek ismét szétszedhetőek.  
Az összeépítése némi ügyességet  
és türelmet igényel. Eredeti PEBARO. 

Dino Tirannoszaurusz

29 részes, méret: kb. 390 x 180 mm
10 14 27 per db ................................... 1.080,—

Német sportkocsi

 
67 részes, méret: kb. 250 x 120 mm
10 14 29 per db ................................... 2.120,—

Fa - összeilleszthető részek

Ezek az összeilleszthető részek a gyerekeket szerelésre készteti. Jól átgondolt forma, a kerekek 
forgathatóak. A részek már ki vannak precízen lézerezve. Ezeket egyszerű kitörni a lemezből és az 
útmutatónak megfelelően további munka nélkül összeilleszteni. Az összeépítéshez szerszám nem 
szükséges. A pontos szöveges és ábrás útmutatónak köszönhetően garantáltan sikerül összeépíteni.
TIPP: Enyv (pl. cikkszám 400392) rendelhető.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Vastagság: kb. 3 mm

Terepjáró

Jól átgondolt építési forma, a kerekek is működőképesek. Sok részlettel, mint pl. pótkerék és pótkaniszter.
Méret: kb. 130 x 55 mm 
10 24 16 per db ......................................................................................................................1.400,—

Kisteherautó

Jól átgondolt építési forma, a kerekek is működőképesek.  
Sok részlettel, mint pl. fényszóró, pedálok, pótkerék és még egy vonóhorog.
Méret: kb. 150 x 65 mm
10 24 17 per db ......................................................................................................................1.760,—

Traktor

Jól átgondolt építési forma, a széles kerekek is működőképesek.  
Sok részlettel, mint pl. fényszóró és elülső súly..
Méret: kb. 120 x 70 mm
10 24 18 per db ......................................................................................................................2.090,—

Repülő

Jól átgondolt építési forma. Sok részlettel, mint pl. áramvonalas test, forgatható propeller, ülések, stb.
Méret: kb. 180 x 170 mm
10 24 19 per db ......................................................................................................................1.440,—

MUNKADARABOK 735. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

TIPPEK fa munkadarabokhoz 

■	 A	részeket	ne	erőszakkal		
	 törjük	ki.	A	keskeny	darabok	eltörhetnek.

■	 A	nehezen	eltávolítható	darabokat	a		
	 hátoldalukon	egy	késsel	vágjuk	után,	így	
	 könnyebben	kitörhetjük.

■	 Ha	mégis	véletlenül	eltörik	egy	darab,	
	 akkor	azt	enyvvel	kijavíthatjuk.

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—

40 03 92   75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93 250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94 750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHU

181.OLDAL

346.OLDAL

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

Werkpackungen_HU.indd   73 15.07.2020   14:56:06



Letölthető minták a 
webáruházunkban a 
terméknél

5. OSZTÁLYTÓL
Tyvek - sárkány

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Könnyen elkészíthető sárkány, csodálatos  
repülési tulajdonságokkal. A Tyvek egy fehér, 
papírhoz hasonló, eltéphetetlen és vízálló 
anyag, ami ragasztható, illetve színes cer-
uzával, filccel vagy viaszkrétával színezhető. 
Csörlővel együtt. (100 m) 
Méret: kb. 1.000 x 760 mm
10 07 93 per db ................................... 1.750,—

Rézkép - készlet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A kiváló minőségű és extra puha 0,1 mm-es 
rézlemezfólia könnyedén domborítható egy- 
szerű szerszámokkal, mint pl.: fapálca vagy 
golyóstoll. Hátlappal, akasztóval, különböző 
motívumjavaslattal és leírással. 
TIPP: Mindentragasztót (pl. UHU-Kraft cikkszám  
 400020) kérjük hozzárendelni. 
Képméret: kb. 200 x 300 mm
10 11 12 per db ................................... 1.220,—

Tornász a nyújtón
 
 

 
 

 
Egy egyszerű és lenyűgöző 
elven működő építőcsomag.  
Az alsó fogantyúk össze- 
nyomásával megfeszül  
a nyújtó (zsinór) és a  
tornász mozgásba lendül.  
Szaltó, kézenállás, bukfenc és óriáshullám 
ennek a tornásznak meg sem kottyan. 
Magasság: kb. 250 mm
10 05 10 per db ...................................... 990,—

Csiszolóráspoly

 

Ez a rétegelt lemezből készült csiszolóráspoly 
egy nagyon praktikus szerszám, ami semmifé-
leképp sem hiányozhat a kisebb csiszolásoknál. 
25 mm-es szélességével olyan helyekre is elér, 
ami különben elérhetetlen lenne. A csiszoló-
papírt (25 x 280 mm) a szárnyas anya segítsé-
gével egyszerűen cserélhetjük. Egy csiszoló-
papírcsíkot mellékeltünk. 
Hossz: kb. 250 mm
10 20 70 per db ...................................... 650,—

Írószertartó
 
 

 

Rendszerező papíroknak, írószerszámoknak, 
vonalzóknak és ollóknak. A munkadarabot szép, 
erezett rétegelt fenyőfalemezből készítjük el. 
TIPP: Jegyzettömb (cikkszám 40147401)  
 ideális kiegészítő. 
Méret kb. 100 x 100 mm
10 06 90 per db ...................................... 890,—

Forgó - billenő daru
 
 
 
 

 
A közkedvelt csomag a forgó daru csigameghaj-
tású forgatását szemlélteti. 2 db csörlő és racsni 
a karhoz és a kampóhoz. A leírás részletesen 
szemlélteti a szükséges munka- 
folyamatot.
Hossz karral: kb. 300 mm
10 06 25 per db ................................... 1.430,—

EHHEZ ILLIK

MUNKADARABOK 5. OSZTÁLYTÓL74

Mindentragasztó kraft - UHU

Mennyiség: 125 g / fémtubus
40 00 20 per db ................................... 2.480,— 
 10 db-tól ............................... 2.410,—

Jegyzettömb

Jegyzettömb, enyvezetlen  
lapokkal, illik minden  
10 x 10 cm-es tartóba. 
Méret: 9 x 9 x 9 cm
40 14 74 01 700 lap/cs. ........................ 1.270,—

Csiszolótönk
 
 
 
 

Problémamentesen elkészíthető és valóban praktikus, ezért évek óta kedvelt termék. Egyszerűen 
cserélhető a csiszolópapír két szárnyas anya segítségével. Tartalmaz egy kiváló minőségű Easycut 
csiszolópapírt.
Csiszolófelület: kb. 150 x 70 mm
10 06 28 per db ......................................................................................................................1.070,—

Csiszolópapír -  
tekercs Easyroll -  
SCHULLER
 
 
 

Szélesség:  115 mm 
Tekercs: 4,5 m
20 03 71 durva, K 60, per db .............. 1.060,—
20 03 70 közepes, K 100, per db .......... 930,— 
20 03 69 finom, K 150, per db ............... 930,— 
20 09 87 extra finom, K 220, per db ..... 930,—

344.OLDAL

217.OLDAL

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

Werkpackungen_HU.indd   74 15.07.2020   14:54:18



Asztali kosárlabda
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy rugószerkezet (rétegelt faléc) egy kis ügyes-
séggel belövi a golyót a kosárba. A tesztosztá- 
lyunkat lenyűgözte ez a labdajáték. 
Méret: kb. 240 x 300 mm
10 06 52 per db ................................... 1.150,—

Öröknaptár
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Praktikus, formás naptár gyermekbarát terve- 
zéssel. 4 mm-es rétegelt falemezből fűrészelt 
barkácsmunka. A napokat és a számokat egy 
külön kartonra nyomtatva mellékeltük. A rész-
letes leírás sablonokkal többféle elkészítési 
lehetőséget mutat be. Az építőcsomag tartal- 
ma egy modell elkészítéséhez elegendő. 
Méret: kb. 250 x 200 mm
10 05 03 per db ................................... 1.040,—

Bumeráng
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Csiszolás és fűrészelés lombfűrésszel.Helyesen 
eldobva biztos, hogy visszatér. 
Szárnyhossz: kb. 200 mm
10 06 74 per db ...................................... 710,—

Elektromos kérdés - válasz játék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Ez a robusztus oktatójáték rétegelt falemez- 
ből készül, különböző tárgyakhoz és alkal- 
makra használható. A megfelelő érintkezők  
megérintésével kigyullad az izzó. A csomag  
egy mintakérdőívet és egy kitöltetlen ívet is 
tartalmaz a kérdőívek elkészítéséhez. 
TIPP: 4,5 V elemet (cikksz: 100304)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 210 x 150 mm
10 07 55 per db ................................... 1.780,—

Jegyzettartó - macska
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vicces fali jegyzettartó - ideális ajándék.  
Biztonságos, sokszorosan bevált építési  
forma rétegelt falemez alaplappal. A letépő  
él kiváló minőségű rézlemezből készült.  
A drótfület pofonegyszerűen saját magunk  
hajlítjuk meg valódi rézdrótból.   
Jegyzetpapírtekerccsel szállítjuk. 
Méret: kb. 260 x 120 mm
10 06 80 per db ................................... 1.150,—

Papírtartó kisegér
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tetszetős forma, rétegelt lemezből. Pontos leírás 
sablonokkal és színezési javaslatokkal. Fúrás 
nem szükséges! 
Méret: kb. 240 x 180 mm
10 06 76 per db ...................................... 880,—

MUNKADARABOK 755. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Fapác - vízben oldódó
Porállagú fapác, oldószermentes,  
nem mérgező, gyors és egyszerű festéshez. 
Felület: 2 – 3 m² fafelületre

Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, zöld-50, kék-60, 
vörösfenyő-81, dió-84, fekete-90,  
ezüstszürke-93 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 58 .. per cs. .................................. 860,—

10 30 50 60 81

84 90 93

Laposelem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80  10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—

40 03 92    75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93  250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94  750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHU

181.OLDAL
346.OLDAL
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5. OSZTÁLYTÓL
Modern falióra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A modern geometrikus dizájnt 4 mm-es rétegelt 
nyárfalemezből készítjük el. A részletes leírás 
többféle felépítési lehetőséget nyújt, de teret 
is hagy saját ötletekhez. Az építőcsomaghoz 
minőségi JUNGHANS kvarc óraszerkezet és 
mutató tartozik. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 200 x 200 mm
10 07 66 per db ................................... 1.930,—

Modern asztali óra 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Modern órasorozatunk egyik darabja. Rétegelt 
falemezből, minőségi JUNGHANS kvarc óras-
zerkezettel és mutatóval. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 190 x 160 mm
10 07 68 per db ................................... 1.930,—

Modern asztali óra 2
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
Csúcsmodell a modern órasorozatunkból. 
Rétegelt lemezből, JUNGHANS minőségi kvarc 
óraszerkezettel és mutatóval. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 200 x 200 mm
10 07 69 per db ................................... 1.980,—

Füstölő - manó vagy házikó
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A mókás és egyszerűen felépíthető füstölő 
manó vagy házikó rétegelt lemezből és tömör 
falécekből készül. A füstölők nem csak a szürke 
téli napokon nyújtanak kellemes hangulatot, 
hanem a meleg nyári estéken is távoltartják 
a szúnyogokat. Az építőcsomag 5 db füstölőt 
tartalmaz.  
Magasság: kb. 180 mm
10 14 33 per db ................................... 1.060,—

Virágtartó asztalka
 
 
 
 
 
 

Egy szép, dekoratív lombfűrészdarab szépen 
erezett fenyőfából. Teljesen fúrás nélkül össze- 
állítható asztalka növényeknek vagy más deko- 
rációnak. A leírásban egy tetszetős sablon  
is található az elkészítéshez.
Magasság: kb.150 mm
10 05 84 per db ................................... 1.000,—

Ragasztószalag  
adagoló 1

 
Ez a ragasztószalag adagoló 8 mm-es rétegelt 
fenyőfalécből készült. Ezáltal különösen robusz-
tus és stabil. Alkalmas minden hagyományos 
ragasztószalaghoz. A kiváló minőségű nemes- 
acél tépőpengét a csomag tartalmazza. 
TIPP: Ragasztószalagot (cikkszám 401967,  
 402080 vagy 400344) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 120 x 40 mm
10 07 48 per db ................................... 1.000,—

Ragasztószalag adagoló 2
 

 
 

 

 
Erős és formás asztali adagoló fenyőfából, 
szokványos ragasztószalagokhoz. Egyszerűen 
elkészíthető, mivel a szakítókést beépítésre 
készen mellékeltük. 
TIPP: Ragasztószalagot (cikkszám: 400344)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 87 x 60 x 70 mm
10 14 03  per db ................................... 1.000,—

EHHEZ ILLIK

MUNKADARABOK 5. OSZTÁLYTÓL76

Óraszerkezet - kvarc JUNGHANS

6 – 10 mm-es számlapokhoz.  
(Fa, karton stb. mellékelésével 1 – 10 mm-es 
számlap is beépíthető.)
10 10 23 per db ................................... 1.130,— 
 20 db-tól ............................... 1.080,— 
 50 db-tól ............................... 1.020,—

JUNGHANS  
U.T.S. Germany

Cellux utántöltő - STANGER

Ideális háztartásba,  
iskolába és irodába,  
kristálytiszta ragasztófilm. 
Mennyiség: 8 tekercs, egyenként 33 m 
Szélesség: 19 mm
40 03 44 per cs. ................................... 1.870,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—

182.OLDAL 181.OLDAL
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Álló irattartó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindegy, hogy füzetek, könyvek, vagy újságok. 
Ez a praktikus rétegelt fenyőfalemezből készült 
irattartó rendet tart. Fejleszti a kézi megmunká-
lási képességeket, mint a mérés, fűrészelés és 
ragasztás.
Méret: kb. 280 x 250 x 80 mm
10 07 72 per db ................................... 1.390,—

Könyvtartó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Egy praktikus könyvtámasz, ami asztali kotta- 
tartónak is ideális. Egyszerűen elkészíthető 
furnér- és tömörfalécekből. A kihajtható lécek 
megakadályozzák a könyv becsukódását vagy  
az akaratlan lapozást. A döntésszög beállítása  
a hátsó rúd átdugásával történik.
Méret: kb. 350 x 250 x 185 mm
10 05 22 per db ................................... 1.360,—

Irattartó asztalra
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Két praktikus irattartó levelek, füzetek, újsá-
gok stb. számára fenyőlécekből és kemény 
farostlemezből. A fiókok egymásra rakha- 
tóak, az aljukon csúszásgátló lécekkel. Az 
építőcsomagban 2 db fiókra elegendő anyag 
van. Természetesen tetszés szerint bővíthető. 
Méret: kb. 320 x 250 x 100 mm
10 07 39 per db ................................... 1.580,—

Propeller - startrámpa

Egy kiváló ötlet. Egy kicsi villanymotor az 
állítható kilövőrámpán megpörgeti a propellert. 
A billentyű elengedése után azonnal elrepül kb. 
10 m távolságba a megadott irányba. Nagyon 
egyszerű felépítés, ahol a diákok megtanulják, 
hogyan kell elkészíteni egy áramkört elemmel, 
billentyűvel és villanymotorral. 
TIPP: Laposelemet 4,5 V (cikkszám 100304),  
 és adott esetben lemezvágó ollót kérjük  
 hozzárendelni. 
Méret: kb. 80 x 104 x 100 mm
10 07 89 per db ................................... 1.870,—

Mobiltelefon- és papírtartó
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ebben a multifunkcionális tömör fa és rétegelt 
fenyőlemez tartóban elfér egy mobiltelefon és 
jegyzetpapírok. A két ráragasztott facsipesz, 
egy íróeszköz és egy cetli megfogására szolgál. 
Max. 65 mm széles telefonokhoz, így okoste- 
lefonok is beleférnek.  
Méret: kb. 200 x 120 mm
10 05 68 per db ...................................... 720,—

Periszkóp - látcső
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nézzünk magasabbra vagy  
valami mögé! A látcső a ten- 
geralattjáró periszkóp elve  
alapján készült. Működőké- 
pes, 2  kiváló minőségű igazi  
üvegtükörrel, amelyek  torzítás- 
mentesen adják vissza a képet.  
Egy kis detektívet kelt életre minden  
gyermekben. 
Magasság: kb. 600 mm
10 06 46 per db ................................... 1.730,—

MUNKADARABOK 775. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
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Méhviaszlazúr - biopin

Színtelen, folyékony  
viaszlazúr, beltéri fafelü- 
letek ápolására. A fának  
ezáltal vízlepergető  
hatása van és lég- 
áteresztő marad.  

50 00 22 750 ml/doboz ....................... 5.740,—

Vonalzó - alumínium tömör

Eloxált tömör alumíniumból, lényegesen könnyebb 
és így praktikusabb mint az acél, profilozott, nagy-
on stabil, formás és minőségi, skálázott. 
Keresztmetszet: 50 x 5 mm
20 04 36 400 mm, per db .................... 3.600,— 
20 04 37 600 mm, per db .................... 4.830,—

Mintavédelem

Laposelem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—

496.OLDAL
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5. OSZTÁLYTÓL
Szalvétatartó

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Egy bevezető munkadarab a fémmegmunká- 
lás témához. Egy 0,6 mm-es rézlemezcsíkon 
egy pontozóval vagy egy szeggel pontdíszítést 
készítünk, majd kifúrjuk, lekerekítjük a sarkait  
és egy fenyőlapra rácsavarozzuk. Szép  
ajándék minden alkalomra. 
Méret: kb. 160 x 40 x 60 mm
10 07 25 per db ................................... 1.030,—

Tücsök
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Az excentrikusan felszerelt hátsó lábak felváltva 
fel- és le mozognak, a forgató-lengőkar elve 
alapján. A test lucfenyőből készült. 
Hossz: kb. 190 mm
10 06 54 per db ...................................... 900,—

Kerekező
 
 

 

 
Ezt a lucfenyőből készült vidám figurát húzhat-
juk vagy tolhatjuk. Eközben a lábait fel- és le 
mozgatja, mint egy igazi kerékpározó. Elkés-
zítésével gyakorolhatják az egyszerű technikai 
leírás olvasását, a fűrészelést és a fúrást. 
Magasság: kb. 150 mm
10 06 50 per db ................................... 1.000,—

EHHEZ ILLIK

MUNKADARABOK 5. OSZTÁLYTÓL78

Lombfűrészlap fához és  
műanyaghoz - PEBARO
 
 

Alkalmas minden lombfűrészhez és HEGNER 
lombfűrészgéphez. 
Hossz: 130 mm 
Tartalom: 12 db / cs. (1 tucat)
20 00 98 közepes No. 3, per cs. ............ 500,—
 12 cs.-tól .................................. 480,—
20 00 99 közepes No. 5, per cs. ............ 500,—
 12 cs.-tól .................................. 480,—

Csiszolópapír -  
tekercs Easyroll -  
SCHULLER
 
 
 

Szélesség:  115 mm 
Tekercs: 4,5 m
20 03 71 durva, K 60, per db .............. 1.060,—
20 03 70 közepes, K 100, per db .......... 930,— 
20 03 69 finom, K 150, per db ............... 930,— 
20 09 87 extra finom, K 220, per db ..... 930,—

Tekepálya

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljesen működőképes asztali tekepálya, készre esztergált bábukkal és egy fémgolyóval.  
Előre barázdált szegélylécekkel. 
Méret: kb. 400 x 150 mm
10 06 24 per db .......................................................................................................................1.510,—

Tolltartó - dupla
 

Nosztalgikus kialakítás 2 fiókkal.  
Egyszerűen, de biztosan záródik,  
hornyos lécekkel.
Méret: kb. 220 x 50 mm
10 07 47 per db ......................................................................................................................1.170,—

Kalapácsszerkezet
 

 

A két tömörfa-kalapácsot a fakeréken  
excentrikusan elhelyezett rudak emel- 
getik, a kurbli tekerésekor. Az üreges,  
rezonáló alapépítménynek köszönhe- 
tően erős kopogó hangot ad. 
Hossz: kb. 220 mm
10 06 58 per db ......................................................................................................................1.040,—

Tányércsiszológép

Ez a modell bemutatja a tányércsiszo- 
lógép működését. Ideális ceruzák hegye- 
zésére valamint kis lécek és rudak csiszolására.  
A meghajtása egy villanymotorral és egy egyszerű  
fogaskerekes hajtóművel, egy robusztus sárgarézcsap- 
ágyon keresztül történik. 
TIPP: 3 db. mignon ceruza elemet 1,5 V (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 180 mm
10 22 41 per db ......................................................................................................................1.780,—

Minőségi fúró, technikai leírást lásd.  
KEIL csigafúrónál, műanyag kazetta. 
Méret: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm
20 04 18 per készlet ............................ 4.020,—

Fa csigafúró készlet  
7-részes - KEIL

217.OLDAL 221.OLDAL
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MUNKADARABOK 795. OSZTÁLYTÓL

Gyöngyállatok 

Egy kitűnő fűzőmunka. A színes gyöngyöket 
rézdrótra felfűzzük és elcsomózzuk. Sokféle 
használati mód, pl. mobildísz, kulcstartó stb.
TIPP: Kulcstartó karikát szükség esetén  
 kérjük hozzárendelni.  

Gyöngykrokodil
 

152 gyöngy, Ø 4 mm.
Hossz: kb. 120 mm
10 08 77 per db ...................................... 990,—

Gyöngyegér

132 gyöngy,  
Ø 4 mm.
Hossz: kb. 100 mm
10 08 78 per db ...................................... 900,—

Fészekház
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az énekesmadarak a természetben egyre keve-
sebb fészkelő lehetőséget találnak. A mi fészek-
házunk a faüregek értékes pótlása. A ház egy 
3-rétegű időjárásálló vastag tömör deszkából áll: 
nincs repedés, nincs vetemedés. Bevált építési 
forma, fedél nyitása rafinált mechanizmussal. 
Tetszés szerint dróttal vagy faléccel rögzíthető 
a fára. 
Berepülési nyílás: tetszés szerint  
  (Ø kb. 26 – 30 mm) 
Méret:  kb. 170 x 170 x 280 mm
10 05 33 per db ................................... 2.730,—

Madáretető - egyoldalú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Egyszerű építési forma rétegelt nyárfalemezből 
és tömör falécekből. Falra vagy fára rögzíthető. 
Az eleségtartó a kinyitható fedél segítségével 
könnyen utántölthető. 
Méret: kb. 210 x 100 x 190 mm
10 05 26 per db ................................... 1.530,—

Almás madáretető
 
 
 
 

 
Olyan madaraknak, amelyek a puha élelmet 
részesítik előnyben, madáretető sorozatunk 
kiegészítő változata.Tömör falécekből és réte-
gelt lemez tetővel akasztóhoroggal.
Magasság: kb. 210 mm
10 05 27 per db ...................................... 940,—

EHHEZ ILLIK

Rovarház 3 változatban

 

A kertünkben számos különösen hasznos rovar él, amelyek részben nagyon szép rovarok és  
mindig keresnek alkalmas szállást. Ennek a lakótérnek a megteremtése érdekében és egy élő  
kerthez kifejlesztettünk egy rovarházat, amely célzottan pillangóknak, dongónak, katicabogárnak  
és zöldfátyolkáknak nyújt menedéket. A stabil ház egy készre szabott, időjárásálló 16 mm vas-
tagságú háromrétegű tömör fából készül: nem vetemedik, nem reped. A különböző használat a 
kiválasztott előlapon múlik, amely rovarfüggő és részletesen leírtuk és ábrázoltuk a leírásban. 
Szükséges kitömőanyagot (apróbb ágak, fagyapot, szalma, háncs, ...) a csomag nem tartalmaz! 
Kívánság szerint egy variáció lehetséges a három építési módból. 
Méret: 210 x 140 x 102 mm
10 19 62 per db ...................................................................................................................... 1.870,—

01 02 30 9010

Akrillakk VariColor - ADLER

Színek + számok: 
fehér-01, színtelen fényes-02,  
repcesárga-10 (RAL 1021),  
közlekedési piros-30 (RAL 3020),  
mélyfekete-90 (RAL 9005) 
A színek számát kérjük megadni!
50 21 10 .. 375 ml/doboz .................... 5.760,— 
50 21 11 750 ml/doboz, színtelen. .. 9.360,—

Kulcstartó karika

Használható kulcstartó karikának saját  
készítésű díszekhez. 
Méret: Ø kb. 25 mm 
Vastagság: 1,4 mm 
Szín: ezüst
70 00 19 100 db/cs. ............................. 1.330,—

Eredeti Winkler munkadarabok

• Pedagógusok fejlesztették és tesztelték!

•	 Könnyen	érthető	munkaleírás

• Teljes anyagkészlet

•	 Garantált	oktatói	siker
 Tájékoztatás: A fotókon  
	 kész	munkák	láthatóak.	 
	 Kéziszerszámok,	csiszolóanyagok	 
	 illetve	ragasztó	szükséges.	Elemet	 
	 kérjük	hozzárendelni. In
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MUNKADARABOK80

EHHEZ ILLIK

5. OSZTÁLYTÓL

Csavarhúzó - egyenes hornyos 
csavarhoz - STUBAI

Penge: szélesség: 3,5 mm, hossz: 90 mm
20 02 90 per db ...................................... 890,—

Csavarhúzó kereszthornyos  
csavarokhoz - STUBAI

Penge: méret 1: Ø 5,0 mm, hossz: 80 mm
20 02 93 per db ................................... 1.090,—

5. OSZTÁLYTÓL
Golfozó

Egy szórakoztató, menő golfozó. A mozgat- 
ható felső testtel és a golfjátékos golfütőjével  
a mellékelt labdát némi ujjgyakorlattal célirá- 
nyosan belőhetjük a lyukba. A rafinált, egy- 
szerű szerkezet biztos sikert garantál.  
A kreatív golfpálya elkészítésének  
semmi sem szab határt. 
Magasság: kb. 120 mm
10 20 73 per db ...................................... 900,—

Antigravitációs korong

Elbűvölő fizika és technika. A CD függőle- 
gesen megáll, amint az elől ráerősített fa- 
korong a villanymotor meghajtásával gyorsan  
forogni kezd. Miért van ez így? A forgó fako- 
rong centrifugális ereje a gravitáció ellen hat  
és megakadályozza, hogy a munkadarab el- 
dőljön. A felépítése zseniálisan egyszerű,  
a diákok megtanulják egy elemből, kapcso- 
lóból és egy villanymotorból álló áramkör el- 
készítését. Ahhoz, hogy a szükséges körfor- 
gást elérjük, a fakorongot kész méretre  
szabtuk.
TIPP: 1 db. mignon ceruza elemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük  
 hozzárendelni.
10 22 42 per db ................................... 1.330,—

Asztali ventillátor
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az asztali ventillátor a lehűlésről gondoskodik az 
íróasztalon. A légcsavar, a speciálisan kialakított 
lapátjaival magas teljesítményt eredményez. 
A légáramlat irányát egyedileg hozzáigazíthat-
juk. Egyszerű és biztonságos felépítés rétegelt 
alaplemezen.
TIPP: 2 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 110 x 60 x 137 mm
10 14 19 per db ................................... 1.370,—

Kézi - ventilátor

Egy ideális és egyszerűen elkészíthető ventilá-
tor, ami a forró nyári napokon barátunk lesz és 
friss levegőt biztosít. A tanulók megtanulják az 
egyszerű áramkör felépítését kapcsolóval. Nagy-
on erős teljesítményű egy speciálisan kialakított 
levegőlapátnak (Ø 90 mm) köszönhetően.
TIPP: 2 db mignon-elemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 210 mm
10 23 95 per db ................................... 1.320,—

Gerendaház előtetővel
 
 
 
 
 
 

 
 

Ezt a fenyőlécekből (10 x 10 mm) álló geren-
daházat a diákok nagyon szívesen építik meg. 
Az építőcsomag tartalmaz minden felépítéshez 
szükséges elemet, beleértve az alaplapot is. 
TIPP: Adott esetben kérjük az enyvet  
 hozzárendelni! 
Alaplapméret: kb. 260 x 180 mm 
Ház mérete: kb. 180 x 120 x 170 mm
10 07 05 per db ................................... 1.940,—

Vibráló - egér / katicabogár
 
 
 
 
 
 
 

Egy lenyűgöző munkadarab: a villanymotor  
tengelyén lévő kis excentrikus csavar váltja 
ki azt a rezgést, ami mozgatja az állatot. Az 
egyszerű kivitel garantálja a működést kevés 
alkatrésszel és rugalmas acélból készre hajtott 
lábakkal . A diákok megtanulják az egyszerű 
áramkör elkészítését elemmel, kapcsolóval  
és villanymotorral. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám  
 100305) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 130 mm
10 14 22 per db ................................... 1.430,—

Golyó - műanyag

Méret: Ø kb. 16,3 mm 
Szín: fehér
10 09 67 per db ...................................... 210,— 
 100 db-tól ................................ 190,—

Golyó - vas

Méret: Ø 8,5 mm 
Alapanyag: vas
10 09 66 per db ........................................ 50,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—
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MUNKADARABOK 81
Szekér
 
 

 

 
 
 

Ez a formás, forgózsámoly-irányítású szekér 
minőségi alapanyagból, tömör falécekből és 
bükkfarudakból áll. Az építése fejleszti a kéz- 
ügyességet és a technikai megértést. Sokféle 
dekorációs célra felhasználható, pl. kis virág- 
ládaként. 
Hossz: kb. 300 mm
10 06 16 per db ................................... 1.600,—

Egyszerű markoló
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ez egy élethűen megépített, működőképes 
markoló. Rétegelt nyárfalemezből és perforált 
lemezcsíkokból méréssel, fűrészeléssel, 
enyvezéssel és fúrással állítható össze. 
TIPP: Akrilfestéket (pl. cikkszám 501282.. )  
 kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 260 mm
10 06 87 per db ................................... 1.400,—

Sörnyitó / üvegnyitó
 
 
 
 
 
 
 

 
Egyszerű, jól működő sörnyitó hársfából és két 
csavarból. Az elkészítés során a diákok megta-
nulják az alapvető famegmunkálási technikákat, 
mint fúrás, reszelés és csiszolás. A leírás a mar-
kolat többféle egyedi elkészítését mutatja meg. 
Hossz: kb. 180 mm
10 13 65 per db ...................................... 710,—

Forma 1-es versenyautó
 

 

Ez a versenyautó az  
egyszerű, de szép  
formájú konstrukciójával  
hódít. Elkészítése tömör  
falécekből fűrészeléssel,  
fúrással és csiszolással történik. 
Hossz: kb. 280 mm

Propelleres jármű 
 
 
  

Ezzel a vonzó, irányítható, propelleres meghaj-
tású járművel látványos sebességeket lehet elér-
ni. Rétegelt nyárfalemezből készül. A fűrészelés 
és fúrás mellett a gyerekek egy egyszerű 
áramkör felépítését is megtanulhatják.  
Komplett építőcsomag részletes  
leírással és sablonokkal. 
TIPP: Laposelemet 4,5 V  
 (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni! 
Hossz: kb. 250 mm

Gumimotoros versenyautó

 
 
Megnyerő technika csomag 
tömör falécekkel és fém- 
tengellyel. A meghajtás egy  
speciális gumival történik,  
amit a meghajtótengelyen  
lévő hajtókar segítségével  
húzunk hátra. 
Hossz: kb. 320 mm

Palackhajó

Egy szuper újrahasznosítási ötlet:  
két műanyag palackból készül el  
ez a katamarán, amit egy propeller  
hajt meg. Egyszerűen összeszerel- 
hető építőcsomag részletes leírással.  
A szerkezethez 2 darab műanyag  
palack szükséges (1,5 L). 
TIPP: Elemet 4,5 V (cikkszám: 100304) és  
 akrilfésteket (vízálló) kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 350 mm

5. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Gumiszalag / 
meghajtógumi
 

 
Tartós minőség kiváló rugalmassági/nyúlási 
aránnyal: kb. 1:8, alkalmas gumimotor-modellek-
hez, csúzlihoz, stb.
Keresztmetszet: 1 x 4 mm
10 08 32 100 g/kb. 24 m/cs. ................ 1.850,—

10 06 95 per db ..................................................................................................................... 1.530,—

10 14 17  per db ..................................................................................................................... 1.640,—

10 06 17 per db ..................................................................................................................... 1.430,—

10 14 05 per db .......................................................................................................................1.710,—

Légcsavar 3-lapátos – 90 mm

Méret: Ø kb. 90 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm 
Alapanyag: műanyag
10 18 31 per db ...................................... 210,— 
 10 db-tól .................................. 200,—

Laposelem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—
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MUNKADARABOK82
5. OSZTÁLYTÓL

Kockatorony Turricula

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Már a rómaiak is építettek kockatornyokat  
a kockajátékaikhoz, hiszen egy ilyen torony 
(turricula) segítségével a dobókocka dobás 
eredménye biztosan nem manipulálható.  
Ebben a rétegelt falemezből és bükkfarudak- 
ból készült  kockatoronyban számos akadá- 
lyon halad át a mellékelt 2 dobókocka, így  
garantáltan véletlenszerűen esik ki alul. 
Egyszerű összeállítás fúrósablonnal. 
Magasság: kb. 140 mm
10 08 50 per db ...................................... 990,—

Dobógép

Egy praktikus, elektromos dobógép, ami a dobó-
kockát helyettesíti. A rétegelt lemezből készült 
dobozka az elemtartón kívül tartalmaz egy vil-
lanymotort, amely a gomb megnyomásával meg-
pörgeti a számlapot. Az áramkör egyszerűen 
megépíthető. 
TIPP: 2 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 100 x 100 x 46 mm
10 07 09 per db ................................... 1.280,—

EHHEZ ILLIK

5. OSZTÁLYTÓL

A már bevált és biztosan elkészíthető karácsonyi piramisunk egy kifejezetten tetszetős húsvéti 
piramisként is megépíthető. A mellékelt húsvéti és karácsonyi sablonok mellett elég szabad teret 
nyújt saját ötletek megvalósításához is. Könnyen forgó tengelycsapágy, készre vágott hőlégkerék, 
szállítás 4 db teamécsessel. 
Méret: kb. 260 x 260 x 300 mm
10 07 46 per db ..................................................................................................................... 2.360,—

Memofánt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a multifunkcionális jegyzettábla papírtartó dobozzal (a fülben), ceruzatartóval, kitűzőfallal és 
kulcstartóval, különleges formájával szembetűnő minden szobában. 
Méret: kb. 400 x 260 mm
10 06 82 per db  ......................................................................................................................1.600,—

Leonárdó híd

A zseniális festő és feltaláló, Leonardo da Vinci 500 évvel ezelőtt vázolta fel a „Leonardo-hídat“, 
ami az egyszerű támogatás elv alapján működik. Az egyes farészeket úgy helyezzük egymásba, 
hogy saját magukat támogassák és egy stabil ívet alkossanak, ami a nagy súlyt is elbírja. Szegre, 
csavarra, zsinórra vagy ragasztóra nincs szükségünk. A hidat egész egyszerűen szétbonthatjuk és 
ismét felépíthetjük. Az építőcsomag két különböző méretű léceket tartalmaz, ami a különböző építési 
formát megengedi. Ideális kísérletekhez és tanítási órákhoz.
Fesztáv: kb. 60 cm
10 23 96 per db ......................................................................................................................1.760,—

Karácsonyi- / húsvéti piramis  
teamécsessel

Fa - dobókocka

Nem oldódik nyál hatására. 
Alapanyag: natúr bükk 
HxSZxM: kb. 16 x 16 x 16 mm
10 19 30 10 db/cs. .................................. 940,—

Teamécses / rechaudmécses
  

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

Barkácsfesték készlet, Mucki - KREUL
 
 
 

AKCIÓ 
5 + 1 INGYEN.
Tartalom: 
● 6 x 250 ml fehér, sárga, piros, kék, zöld  
 és fekete színekben
50 04 47  fix ár per készlet .................. 8.800,—
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5. ÉS 6. OSZTÁLYTÓL MUNKADARABOK 83
Nyugágy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A nyugágy mókás modellje. Teljesen műkö- 
dőképes, összecsukható, 4 fokozatban dönt- 
hető. Praktikus mobiltelefontartónak, babanyug- 
ágynak vagy dekorációnak. Rétegelt nyárfale- 
mezlécekből készült, tetszőleges színű filcet 
feszíthetünk rá.
Hossz: kb. 300 mm
10 06 88 per db ...................................... 940,—

Körhinta hajtóművel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ennek a rétegelt falemez modellnek a közép-
pontjában a kétsebességű meghajtás álll. Így 
mindenki számára érthető lesz, hogy működik 
egy áttételes hajtómű. A munkadarab a kéz- 
műves munkák egész sorát kínálja (mérés, 
fűrészelés, fúrás és összeállítás).
Magasság: kb. 250 mm
10 04 97 per db ................................... 1.220,—

6. OSZTÁLYTÓL
Bicegő robot

Ez a mókás robot „bicegő“ mozdulatokkal lép- 
ked keresztül a téren. Az előrehaladó mozgás 
elve egyszerűen zseniális. Ennek a mozgó 
modellnek az építése közben a diákok megta-
nulják a fa különböző megmunkálása mellett 
az egyszerű áramkör elkészítését is elemből, 
kapcsolóból és hajtóműmotorból. Részletes, 
diákbarát leírás sablonokkal, így az egyszerű  
és biztos összeépítés garantált. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 120 mm
10 19 72 per db ................................... 1.980,—

Elektromos labdakilövő

 

 

Ezzel a vonzó modellel a hungarocell golyókat 
több méterre is kilőhetjük. A villanymotor nagy 
sebességre gyorsítja fel a golyókat. A játék és 
szórakozás garantált. A diákok megtanulják a 
megépítés során, hogy hogyan készítsenek 
egyszerű áramkört áramforrásból, v-motorból, 
kapcsolóból és vezetékből. Szállítás 3 hunga- 
rocell golyóval. 
TIPP: Laposelemet 4,5 V (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 200 x 100 mm
10 18 33 per db ................................... 1.740,—

Ördögi csomó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
A türelemjátékok klasszikusa. A munkadarab 
hársfakockákból áll, amit szinte szálkamentesen 
tudnak a diákok feldolgozni. Egy póttömböt mel-
lékeltünk arra az esetre, ha mégsem sikerülne 
egyből a megmunkálás. 
10 05 14 kb. 30 x 30 x 120 mm ............. 1.060,—
10 13 50 kb. 40 x 40 x 160 mm ............. 1.780,—

Mágikus fakereszt

Ebben a mágikus fakeresztben a széfzár  
elve van elrejtve. Csak azok tudják szétvá- 
lasztani, akik ismerik a kereszt két hasábjá- 
nak trükkjét. A belső zár feloldásának megol- 
dása le van írva a részletes útmutatóban.  
Hársfából készült (nem hasad). Ideális fa- 
munkadarab a pontos fűrészelés, fúrás,  
csiszolás és reszelés gyakorlásához. 
Méret: kb. 116 x 116 x 60 mm
10 13 51 per db ...................................... 900,—

EHHEZ ILLIK

40 03 92   75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93 250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94 750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHU

Tartalom:  
● 6 x 250 ml fehér, világos valódi sárga, cinóber- 
 piros, sötétzöld, kék és fekete
50 07 86 per készlet .......................... 10.240,—

Akrilfesték Acrylic készlet - Solo Goya - 
KREUL 6 x 250 ml

Hungarocellgolyók -  
előnyös csomag

Nagyon kedvező árú csomag, durva szemcsé- 
zéssel, különböző felhasználáshoz. Ideális fes- 
teni és ragasztani, flitterfigurákhoz, articsóka-
technikához, stb. 
Méret: Ø kb. 25 mm
30 12 68 kb. 50 db/cs. ......................... 1.660,—
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6. OSZTÁLYTÓL
Viking katapult

 
 
 
 
  

 

 

 

Teljesen működőképes, autentikus építési forma. 
Az iskolásoknak készült útmutatóban minden 
műveletet (mérés, fűrészelés, fúrás és ragasz-
tás) elmagyarázunk és a katapult történelmi hát-
terét is leírjuk. Tömör fából erős gumifelhúzóval. 
TIPP: Akrillakkot (cikkszám: 501306..)  
 kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 200 mm
10 06 12 per db ................................... 1.380,—

Italadagoló

Legmenőbb tárgy a tesztelő diákoknál.  
Az ital nem folyik át egy szivattyún, hanem  
egy kis villamos kompresszor túlnyomást  
képez a palackban, amely az italt egy nem 
mérgező csövön egy pohárba szállítja.  
Komplett csomag erős kompresszorral,  
elemtartóval és érintőkapcsolóval.
TIPP: 3 db mignon ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni!
Magasság: kb. 220 mm
10 23 45 per db ................................... 3.130,—

Kereplő
 

 
 
 

 

Hagyományos zajszerszám erősen kereplő 
hanggal. Kész fafogaskerékkel. Bükkfából 
készült forma. 
Hossz: kb. 200 mm
10 06 18 per db ................................... 1.150,—

3-fokozatú hajtómű hátramenettel
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Egy teljes mértékben működő váltókaros 
hajtómű karommal. A tanulók egyszerűen 
megértik, hogy működik egy hajtómű, milyen 
különböző fordulatszámok keletkeznek és  
hátramenettel az irányt hogyan lehet megvál- 
toztani. Bevált és biztonságos kivitelezés,  
8 darab Winkler - fogaskerékkel.
Méret: kb. 100 x 70 x 100 mm
10 04 91 per db ................................... 1.180,—

EHHEZ ILLIK

6. OSZTÁLYTÓLMUNKADARABOK84

Lombfűrészkeret - PEBARO 750K
 
Eredeti KIPP  
rögzítőkarral,  
amely az emelő- 
hatás által a  
fűrészlapok  
biztos szorítását  
biztosítja. Hogy  
a kar ne zavar- 
jon, elfordítható  
(emelni és csavarni). 
20 00 91 per db ................................... 4.320,—

Fűszertartó polc
 
 
 
 
 
 
 

 

Megnyerő, tetszetős darab 10 mm-es rétegelt  
fenyőfalemezből. Alkalmas a különböző fa- 
összekötések gyakorlására, valamint a műszaki  
rajz megértésére. Szállítás fűszerszórók nélkül.
Méret: kb. 300 x 200 mm
10 05 42 per db ......................................................................................................................1.030,—

Egyszerű lapátkerekes hajó

Ez a szép formájú hajó könnyen megmunkálható sztirodurból, polisztirolból és rétegelt falemezből 
készül. Egy motor hajta meg a két lapátkereket. A teljesítménye lenyűgöző. Fa, műanyag és elektro-
nikai részek használata több témát is érinthet a technikaórán. A felépítmény változatosan alakítható.
TIPP: 2 db ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 320 mm
10 22 44 per db ......................................................................................................................2.250,—

01 13 20 30

50 53 61 69

81 90

Akril fényes lakk - KREUL

 
Színek + számok: 
fehér-01, napsárga-13, narancssárga-20, 
piros-30, zöld-50, hárszöld-53, égszínkék-61, 
sötétkék-69, világosbarna-81, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 35 .. 50 ml/üveg ........................ 1.280,—

Eredeti Winkler munkadarabok

• Pedagógusok fejlesztették és tesztelték!
•	 Könnyen	érthető	munkaleírás
• Teljes anyagkészlet
•	 Garantált	oktatói	siker
 Tájékoztatás: A fotókon  
	 kész	munkák	láthatóak.	 
	 Kéziszerszámok,	csiszolóanyagok	 
	 illetve	ragasztó	szükséges.	Elemet	 
	 kérjük	hozzárendelni.
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6. OSZTÁLYTÓL MUNKADARABOK 85

EHHEZ ILLIK

Rágógumi automata
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Ez a csodás, egyszerű forgató- 
mechanizmussal működő modell  
rétegelt falemezből illetve lécek- 
ből készül. A golyótartó rész lát- 
ványos az átlátszó plexiüveglap  
miatt. Mindegyik csomag tar- 
talmaz egy kiváló minőségű  
rágógumi csomagot is. 
TIPP: Utántölthető rágógumi  
 rendelhető (cikkszám: 101623). 
Magasság: kb. 170 mm
10 07 33 per db ......................................................................................................................1.730,—

Elektromos evezős csónak

Ezt a különleges csónakot két  
excentrikusan ráhelyezett evező  
mozgatja, ezeket pedig egy elektro- 
mos motor hajtja meg. A csónak  
teste könnyen megmunkálható  
sztirodurból és rétegelt nyárfale- 
mezből áll. A kész evezős csónak  
teljesen önállóan köröz a vízen -  
egyszerűen nagyszerű!
TIPP: 2 db 1,5 V-os ceruzaelemet (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 250 mm
10 13 54 per db ...................................................................................................................... 2.510,—

Elektromos katamarán

A csónak styrodur hasábokból, egy rétegelt lemezből és néhány kisebb építőelemből áll. A kata-
marán figyelemre méltó sebességet ér el a nagyon egyszerűen elkészíthető külső motor által. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (ckkszám: 100304) kérjük hozzárendelni! 
Hossz: kb. 320 mm
10 14 04 per db .......................................................................................................................1.790,—

Légpárnás jármű
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lassú sebességgel siklik a talaj felett. Megfon-
tolt anyagválasztással egyszerűen és biztosan 
elkészíthető. A fehér, szakadásálló Tyvek-fóliát 
problémamentesen ráragaszthatjuk a depron- 
törzsre és végül le is festhetjük.
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) 
 kérjük hozzárendelni.  
Méret: kb. 260 x 160 mm
10 05 94 per db ................................... 1.510,—

Jegyzet-, levél- és kulcstartó
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Végre rendezhetjük a papíráradatot. Ebben a 
falra akasztható tartóban van helye a leveleknek 
és a jegyzeteknek is, sőt a kulcsokat fel is tudjuk 
rá akasztani. Rétegelt falemezből. 
Magasság: kb. 400 mm
10 05 43 per db ................................... 1.320,—

Rágógumigolyó

Kiváló minőségű színes rágó- 
gumi, mesterséges színező- 
anyag nélkül. Rágógumiauto- 
mata utántöltéséhez (pl. cikk- 
szám 100733) alkalmas.  
Egy csomag 30 színes rágó- 
gumit tartalmaz. Négyféle,  
színválasztás véletlenszerű.
Méret: Ø kb. 14 – 15 mm
10 16 23 per cs. ...................................... 340,— 
10 22 49 28 cs./karton ........................ 8.970,—

Hajó hajtómű - készlet

Ez a készlet  
egy RE 260-as, talapzattal 
ellátott motorból, egy kuplungcsőből  
és egy minőségi préselt csapágypersellyel 
ellátott tönkcsőből áll. 
Alapanyag: sárgaréz és acéltengely 
Tengely: kb. Ø 2 x 150 mm 
 törésálló hajócsavarral
10 08 22 per készlet ............................ 1.210,— 
 10 készlettől ......................... 1.140,—

Laposelem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—
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MUNKADARABOK86
Bolond kakas
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez az egyedi kakas a kurbli tekerésekor for- 
gatja a fejét és fel-le mozgatja a farkát. Masszív 
talpazat kettős dörzskerékmeghajtással. A fej és 
a farok rétegelt nyárfalemezből készült. 
Magasság: kb. 260 mm
10 05 53 per db ................................... 1.150,—

Páncélszekrény
 
 
 

Rétegelt falemezből  
készült doboz egyszerű,  
de nagyon rafinált záróme- 
chanizmussal. Hátulján nyílással. 
Magasság: kb. 140 mm
10 06 79 per db ................................... 1.260,—

EHHEZ ILLIK

6. OSZTÁLYTÓL

6. OSZTÁLYTÓL
Forgó repülő „sétarepülés“

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egyszerű propellermeghajtás lenyűgöző alkalmazása, ami a teszt osztályunkat teljesen 
lenyűgözte. Egyszerű összeállítás rétegelt lemezből egy 0,5 m hosszú falécen, ami pl. egy  
megtöltött műanyag flakon kupakján forgatható. Az építőcsomag nem tartalmazza a műanyag 
palackot (legalább 1 literes). 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám: 100305) kérjük hozzárendelni. 

10 14 18 per db .......................................................................................................................1.600,—

Elektromos kilövő papírrepülőnek
 

 
Egy zseniális ötlet: a kilövőrámpa  
kirepíti a papírrepülőket a levegőbe  
max. 50 km / h sebességgel. A meghajtás  
2 villanymotorral történik speciális gumi- 
kerekekkel. Egyszerűen megépíthető  
mechanikus és elektromos részek.  
A következő papírrepülő verseny izgalmas lesz! 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám: 100304) kérjük hozzárendelni! 
A rámpa hossza: kb. 300 mm
10 14 21 per db .......................................................................................................................2.160,—

Szappanbuborék automata

 

Elektromos buborékfújógép,  
amely szappanbuborékok százait  
fújja ki percenként. A dupla szíjhajtóműves,  
lenyűgöző gépet, amely a buborékgyűrűt  
3 másodpercenként az oldatba meríti  
egyszerű megépíteni. Az építőcsomag  
minden alkatrészt tartalmaz, ami szerke- 
zethez szükséges, ill. egy doboz (70 ml)  
Pustefix szappanbuborék oldatot 
és egy kis tálkát is. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám: 100304) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 64 x 210 x 170 mm
10 07 90 per db .......................................................................................................................2.620,—

Szappanbuborék oldat -  
PUSTEFIX

Minőségi termék  
Made in Germany,  
„spiel - gut“ tanusítvány,  
kiváló buborékminőség,  
mérgező anyagoktól  
mentes, környezetbarát,  
biológiailag lebontható! 
10 14 68 doboz (70 ml) + fúvóka .......... 450,— 
10 14 69 karton 25 dobozzal (70 ml) .....9.110,— 
10 14 71 utántöltő üveg 1.000 ml ...... 1.780,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—

Lapos elem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—
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MUNKADARABOK 876. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

Falióra kvarc óraszerkezettel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egyszerűen felépíthető - szép formájú dizájn. A  
lucfenyőből készült óradoboz részei pontosan 
méretre szabottak, ami mellett még elég anyag 
marad saját ötletek megvalósítására is. JUNGHANS 
minőségi kvarcóraszerkezettel és mutatókkal. 
TIPP: 1 db 1,5 V-os ceruzaelemet  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 200 x 200 mm
10 05 89 per db ................................... 2.120,—

PLEXI - asztali óra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktikus és működőképes asztali óra beépített 
ceruzatartóval és jegyzettartóval. Elkészítés 
fúrással és hajlítással - 3 mm vastag színes 
plexiüvegből és polisztirolból. Mellékeltük a 
csavarokat, a műanyag-távtartóhüvelyeket és 
egy részletes leírást. JUNGHANS minőségi-
kvarcóraszerkezettel és mutatóval. Hő-hajlítógép 
szükséges hozzá! 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 120 x 110 x 110 mm
10 13 78 per db ....................................2.110,—

Ingaóra - klasszikus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nosztalgikus ingaóra klasszikus külsővel. Réte- 
gelt fenyőlemezből és tömör falécekből készül.  
A csomag minőségi JUNGHANS kvarc-ingaóra- 
szerkezetet, mutatókat, számlapot, sárgaréz- 
ingát és részletes leírást tartalmaz. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám 100305) 
 kérjük hozzárendelni! A számlapot könyv- 
 borítófóliával (cikkszám 400630) védjük. 
Magasság: kb. 500 mm
10 07 60 per db ....................................5.110,—

Modern ingaóra
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingaóra rétegelt fenyőfalemezből modern di-
zájnnal. A csomag JUNGHANS kvarc ingaszer-
kezetet, sárgarézingát, számlapot és mutatót 
tartalmaz. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám 100305) 
 kérjük hozzárendelni! A számlapot könyv- 
 borítófóliával (cikkszám 400630) vonjuk be. 
Magasság: kb. 600 mm
10 07 67 per db ................................... 5.380,—

Gyertyatartó
 

 
Egyszerűen előállítható gyertyatartó 0,6 mm-
es rézlemezből. A hajtási- és hajlítási munkák 
után a részeket egy lucfenyőlapra szereljük. 
Hozzá való ideális gyertyákat különböző szí-
nekben lásd a Kreatív alkotás fejezetben. 
TIPP: Lemezvágó óllót kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 170 x 70 mm
10 06 78 per db ................................... 1.440,—

Euró érmenyelő
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a tetszetős és egyben praktikus persely a 
mi válaszunk a sok aprópénzre. Ha meghúzzuk 
a nyelvét, elnyeli a pénzérméket. Egy nagyon 
egyszerű, de rafinált zárómechanizmus és a 
részletes útmutató garantálják a rétegelt nyár-
falemez modell sikeres összeépítését. Van elég 
anyag mellékelve ahhoz, hogy nem csak a két 
előre megadott modellt, hanem további saját 
ötleteket is megvalósíthassunk. 
Magasság: kb. 190 mm
10 05 78 per db ................................... 1.180,—

Könyvborítófólia

Átlátszó, öntapadó. 
Méret: 45 cm x 5 m 
Vastagság: 70 µ
40 06 30 5 m/tekercs .......................... 2.230,—

Hajlítóberendezés műanyaghoz  
Thermoform 400
 
 
 
 

 
 
 
 

20 05 71 fix ár per db .......................111.560,—

300801 37

Tömbgyertya
 

Made in Germany.

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

Színek + számok:  
fehér (Snow)-01, elefántcsont (Ivory)-08,  
rubinpiros-30, bordó-37  
A színek számát kérjük megadni!
30 11 80 .. per db .................................. 380,— 
30 17 56 .. 24 db/cs. ........................... 8.170,—
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MUNKADARABOK88
6. OSZTÁLYTÓL

Etető alumínium tetővel

Ez a modern és időjárásálló etető alumínium- 
lemezből, háromrétegű tömörfából és rétegelt 
fenyőlemezből készül. A stílusos dizájn szemet 
gyönyörködtető. Az összeépítés során a tanulók 
fém- és famegmunkálási alapismeretekre tesz-
nek szert. 
Méret: kb. 160 x 140 x 200 mm
10 21 72 per db ................................... 1.410,—

Mókusetető

A mókusok különösen télen szorulnak segít- 
ségre, mert gyakran nem találnak elegendő  
mogyorót, makkot, tobozt, stb. Kifinomult  
szerkezet háromrétegű vízálló tömörfalemez- 
ből. Az intelligens állatok egyszerűen meg- 
emelik a tetőt, ami az eledelt a csapadék  
ellen védi. Hogy ne csípődjenek be, a törés- 
álló plexiüveg ablak valamennyivel alacso- 
nyabb. Ezen a résen át egyúttal szellőzik  
az eledel. 
Méret: kb. 140 x 160 x 160 mm
10 21 73 per db ................................... 2.010,—

EHHEZ ILLIK

6. OSZTÁLYTÓL

Minőségi fúró, technikai leírást lásd.  
KEIL csigafúrónál, műanyag kazetta. 
Méret: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm
20 04 18 per készlet ............................ 4.020,—

Fa csigafúró készlet  
7-részes - KEIL

Illesztőfűrész profi - DREES
 
 
 
 

Profi minőség, Made in Germany,  
edzett fogak (!) kihajtogatott és élezett fog- 
hegyek, fához, sima acélgerinc, jó fogású  
famarkolat, első osztályú kidolgozás nagyon 
pontos vágáshoz. 
Fűrészlap hossz:  250 mm
20 01 12 egyenes, per db ................... 1.080,—

Faenyv vízálló - UHU
 
 
 

 

40 03 96   75 g/flakon ......................... 1.080,— 
40 03 97 250 g/flakon ......................... 2.260,— 
40 03 98 750 g/flakon ......................... 3.520,—

Madáretető -  
kétoldalas
 
 
 

Bevált, időjárásálló építési forma. Robusztus  
rétegelt fenyőfalapokból és tömör falécekből készül.  
Az etetőnek nagy magtárolója van. Az utántöltés a  
praktikus tetőnyíláson keresztül történik. 
Méret: kb. 250 x 170 x 190 mm
10 05 28 per db ...................................................................................................................... 2.160,—

Denevérdoboz
 

 
 

A denevéreket a kihalás veszélye fenyegeti.  
Nem utolsó sorban azért, mert egyre ritkábban találnak  
maguknak szállást padlásokon, faodvakban és barlangokban.  
A denevérdobozunknak egy jól bevált, természetközeli építési  
formája van. A denevéreknek alvó és költőhelyet biztosít és védi  
őket a ragadozóktól. A doboz időjárásálló,  háromrétegű tömörfá- 
ból áll: nincs vetemedés és repedés. Kétféle építési forma lehet- 
séges: egy egyszerű dobozforma vagy egy kicsit bonyolultabb  
forma ferde előlappal. 
TIPP: A denevérek csoportosan élő állatok.  
 Ésszerű lehet több dobozt felszerelni egymás közelében. 
Méret: kb. 380 x 260 x 100 mm
10 05 34 per db ...................................................................................................................... 2.510,—

Rovarszálloda

 

Számos hasznos rovar, mint pl.: vadméh, katicabogár,  
fátyolka, fülbemászó, stb. egyre kevesebb helyet talál  
a fészkeléshez és áttelelésre. Ez a rovarhotel értékes  
hozzájárulás a faj- és környezetvédelemhez, emellett  
ideális lehetőség, a kis állatkákat közvetlen közelről  
megfigyelni. Időjárásálló építési forma háromrétegű  
tömör fából: nincs vetemedés, repedés. A hátlapot és  
az alumíniumdrót akasztót az építőcsomag tartalmazza,  
a berendezéséhez való kitöltőanyagot azonban nem.  
Az egyedi megtöltéshez rovartípustól függően a következő  
anyagok alkalmasak: tégladarab, faforgács, moha, nád, bambusz,  
lyukacsos agyag, kifúrt fadarab, toboz, stb. 
Méret: kb. 228 x 310 x 100 mm
10 13 52 per db .......................................................................................................................2.480,—
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MUNKADARABOK 89
Kanalas markoló
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Abszolút stabil forma. Működőképes modell 
rétegelt nyárfalemezből. Az egyes munkafo-
lyamatokat egy részletes leírás segítségével 
magyarázzuk meg. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400392)  
 kérjük hozzárendelni. 
Markolókar hossza: kb. 400 mm
10 06 91 per db ................................... 1.580,—

Játékgép
 
 

Három világító dióda mutatja az irányt. Ki tudja 
a gépet rászedni? Forrasztás nem feltétlenül 
szükséges, pontos leírással. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 120 x 120 mm
10 05 55 per db ................................... 1.510,—

Fadoboz
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ebben a rétegelt falemez dobozban rajz- és  
írószerszámokat praktikusan tárolhatunk. 
Méret: kb. 280 x 160 x 55 mm
10 07 40 per db ................................... 1.790,—

Szélmeghajtású kalapácsszerkezet
 
 
 
 
 

 

Biztonságos építési forma kész kerekekkel. A szél- 
kerék fogaskerekes meghajtású - működőképes. 
Teljes hossz: kb. 350 mm
10 05 15 per db ................................... 1.650,—

Knacks - Max
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ezzel a tömör fából készült, robusztus fickóval 
a diótörés valóban szórakozás. Az emelőkaros 
bükkfa alsó állkapcsának köszönhetően a legke-
ményebb diókat is megtöri. A diótörőt egyszerű 
összeépíteni  - nem kell hozzá vésni. 
Magasság: kb. 270 mm
10 05 11 per db ................................... 1.720,—

LED-es zseblámpa
 
 
 
 
 

 
 

 

A mini-zseblámpa egy szuperfényes, fehér 
LED-izzót tartalmaz, ami egy 9 V-os elemmel 
napokon keresztül világít.  Az LED-égő nem 
érzékeny a rázkódásokra, alig fejleszt hőt és 
nagyon hosszú élettartama van. 
TIPP: A 9 V-os elemet (cikkszám 100308)  
 kérjük hozzárendelni! 
Hossz: kb. 90 mm
10 07 57 per db ................................... 1.430,—

6. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

40 03 92    75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93  250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94  750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHU Elem 9 V - PANASONIC
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 6F22 / 9 V 
M x Sz x M: 48,5 x 26,5 x 17,5 mm
10 03 08 per db ...................................... 530,— 
10 13 48  12 db/előnyös csomag ........ 6.050,—

Üvegtartó állvány
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a tömör hársfalécekből készült  
állvány 12 db üvegnek (max. 1 liter)  
ad helyet és tetszés szerint bővíthető.
Méret: kb. 430 x 250 x 230 mm
10 07 38 per db ......................................................................................................................3.530,—

Félkerek-reszelő extra 200 mm-PEBARO

 
Eredeti Pebaro reszelő, német minőségi termék. 
Univerzális reszelő mindenféle fa- és fém-
munkához, tiszta fanyéllel, 1 vágás.  

20 03 14  per db ................................... 1.840,—
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MUNKADARABOK90
6. OSZTÁLYTÓL

Tömör-Oldtimer 1

 
 
 
 
 
 

 
 

Ez a formás jármű tömör fából (hárs) készült.  
Az alaptest egy tömör fatömbből áll, ami fűrésze- 
lés, reszelés és csiszolás után éri el a végső for-
máját. A csomag 6 db. profilkereket is tartalmaz. 
Hossz: kb. 260 mm
10 07 07 per db ................................... 2.300,—

Irányítható terepjáró
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ez a  fogasrudas és fogaskerekes forgózsá- 
molyirányítású jeep egyszerűen összeszerel- 
hető. Rétegelt falemezből, részletes  
útmutatóval.
Méret: kb. 220 x 110 mm
10 05 00 per db ................................... 1.580,—

Dömper
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rétegelt falemezből készült billencs jól működő 
forgózsámolyos irányítással, fogaskerék és 
fogasrúd alkalmazásával. 
Méret: kb. 260 x 100 mm
10 04 99 per db ................................... 1.510,—

CD / DVD - gitár
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lucfenyőből készült tekintetvonzó darab réte- 
gelt falemez oldalrészekkel. Ezen a stabil  
CD-állványon 20 CD vagy DVD fér el. 
Magasság: kb. 650 mm
10 06 68 per db ................................... 2.760,—

CD - szpektroszkóp

Felbontja a fényt színekre! A CD mikroszko- 
pikus kis barázdái úgy hatnak mint egy finom 
rács, amely a fénycsóvákat megtöri és spek- 
trális színként (szivárványszínek) visszaadja. 
Ezzel az egyszerű szerkezettel könnyen meg- 
állapíthatjuk különböző fényforrások spekt-
rumát. Egyes fényforrások (nap, izzó) úgy-
nevezett állandó spektrumokat állítanak elő, 
ezekben a szivárvány minden színe előfordul. 
Más fényforrások (neoncső, képernyő, stb.)  
olyan fényt bocsátanak ki, amely csak a  
spektrum részeit tartalmazza. Ideális izgal- 
mas kísérletekhez. Egyszerű felépítés  
kartonból.
Méret: kb. 130 x 120 mm
10 22 43 per db ...................................... 540,—

Szélmadár
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pontos leírás sablonokkal. A szárnyak a sárga-
rézhüvelyeknek köszönhetően lágy szellőnél is 
mozognak. Ajánlott lelakkozni, mielőtt a szabad-
ban felállítjuk. 
Méret: kb. 260 x 450 mm
10 06 65 per db ................................... 1.350,—

Billegő madár
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horganyzott lemezcsíkból készült mozgó  
nyakkal, jól megmunkálható hársfából tekin- 
tetet vonzó dekoráció kertbe vagy teraszra.  
Szélben mókásan bólogatnak a madarak.  
A leírás sablonokat tartalmaz egy flamingó  
vagy egy gólya elkészítéséhez. Kültéri fel- 
állításhoz ajánljuk akrilfestékkel lefesteni.
Magasság: kb. 900 mm
10 06 39 per db ................................... 1.070,—

EHHEZ ILLIK

6. OSZTÁLYTÓL

Lombfűrészkeret - PEBARO 750K
 
Eredeti KIPP  
rögzítőkarral,  
amely az emelő- 
hatás által a  
fűrészlapok  
biztos szorítását  
biztosítja. Hogy  
a kar ne zavar- 
jon, elfordítható  
(emelni és csavarni). 
20 00 91 per db ................................... 4.320,—

51 61 69

Akrillakk VariColor- ADLER

Színek + számok: 
zöld-51 (RAL 6037),  
égszínkék-61 (RAL 5015),  
szignálkék-69 (RAL 5005) 
őzbarna-85 (RAL 8007) 
A színek számát kérjük megadni!
50 21 10 .. 375 ml/doboz  ................... 6.660,—

TIPP:
Készítsen egy  
technika-mappát!
Webáruházunkban minden mun-
kaleírást ingyenesen letölthet. Ha 
ezeket a mappában összegyűjti, 
akkor a teljesen kidolgozott 
munkaanyagok mindig kéznél 
vannak.

www.winkleriskolaszer.hu

85

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

Werkpackungen_2_HU.indd   90 15.07.2020   15:11:02



MUNKADARABOK 91
Tálca

Praktikus tálca tömör fából  
készült hornyos oldallécek- 
kel. A kétrészes alaplapot  
(kemény farostlemez +  
rétegelt falemez) berakások- 
kal kreatívan díszíthetjük. 
Méret: kb. 500 x 300 mm
10 07 37 per db ......................................................................................................................2.320,—

Szerszámosláda
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Praktikus, különösen stabil rétegelt fenyőlemez  
szerszámosláda. Praktikus oldalsó fakkokban  
fogót és csiszolótömböt (cikkszám 100628)  
tárolhatunk. A csavarhúzók a praktikus furatok- 
ban mindig kéznél lesznek. Nagyon hasznos 
cipőpucoló dobozként is.
TIPP: Csiszolótönk (100628) és csiszolóráspoly  
 (102070) építőcsomag hozzárendelhető. 
Méret: kb. 300 x 200 x 280 mm
10 07 64 per db ......................................................................................................................2.080,—

Cipőpucoló - doboz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennek a rétegelt falemez doboznak mindkét 
fedelét felnyithatjuk, így praktikus tárolóként 
használhatjuk. 
Méret: kb. 240 x 180 x 210 mm
10 06 89 per db ................................... 1.940,—

Kulcstartószekrény
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a praktikus, felnyitható ajtóval ellátott  
kulcstartószekrény tetszetős dizájnnal,  
rétegelt fenyőfalemezből és tömör  
falécekből készül. 
Méret: kb. 310 x 200 mm
10 07 44 per db ................................... 2.150,—

6. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

Repülő propeller

 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
Elképesztően egyszerű  
működési elv. A zsinór  
meghúzásával a propel- 
ler akár 15 m magasra  
és 40 m messzire is re- 
pülhet. A munkadarab  
3 fafajtából áll: hársfa,  
erdeifenyő és bükkfa. 
Méret: kb. 200 x 310 mm
10 06 73 per db ...................................... 840,—

Sárkefe
 
 

 

Tömör fatest, erős műanyag sörtével. Különböző 
használatra alkalmas, mint pl.: cipőpucoláshoz. 
1a minőségű osztrák gyártmány. 

Méret: kb. 170 x 45 mm
10 13 10 per db ...................................... 670,—

Fenyőjászol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ízléses, klasszikus karácsonyi jászol rétegelt 
fenyőfalemezből. Különösen egyszerű és biztos 
építési forma: A háromszögű hátlap és a ferde 
tetőlap már méretre van vágva. A figurákat 
lombfűrésszel kell kivágni. 
Méret: kb. 270 x 70 x 130 mm
10 05 36 per db ................................... 1.430,—

Krémkefe / 
kefe felhordáshoz

 

Cipőkrém / cipőpaszta egyenletes felviteléhez, ne- 
hezen elérhető helyeken is. A hosszú nyélnek kö- 
szönhetően a kezek tiszták maradnak. Akrilfesték- 
kel vagy pirográfiával egy kedves ajándék készül- 
het. Erős fogó kezeletlen bükkfából, sűrű, termé- 
szetes sörtével, 1a minőségű osztrák gyártmány. 
Hossz: kb. 165 mm
10 21 74 per db ...................................... 500,—

Univerzális kefe
 
Cipők fényezésé- 
hez vagy praktikus  
ruhakefeként hasz- 
nálható. Akrilfesték- 
kel vagy pirográfiával  
egy kedves ajándék készülhet. Erős hát kezele-
tlen bükkfából, az oldalán kézhez álló mélyedés-
sel, sűrű kevert sörtével, 1a minőségű osztrák 
gyártmány. 
Hossz: kb. 190 mm
10 21 75 per db ................................... 1.040,— In
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MUNKADARABOK92

10 06 36  per db ...................................................................................................................... 1.310,—

6. OSZTÁLYTÓL
Szivárvány - LED - lámpa

 
  

 
Egy lenyűgöző dekorációs lámpa két újszerű 
LED-del, amely a három alapszínt, pirosat, zöl-
det és kéket folyamatosan váltakoztatva egye- 
dülálló fényhatásokat képez egy műanyag ívben. 
Nagyon egyszerű felépítés forrasztás nélkül. 
Figyelem: A téves polaritás tönkreteszi  
                  a LED-et! 
TIPP: 9 V-os elemet (cikkszám 100308) 
 kérjük hozzárendelni! 
Magasság: kb. 90 mm
10 08 87  per db ................................... 1.080,—

RGB-LED színváltós gömblámpa
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ez a varázslatos gömblámpa hangulatot hoz 
a sivár téli napokba. Egy matt fehér műanyag 
gömbben lassú színváltakozással különböző 
fényhatásokat képez egy újszerű RGB LED.  
Nagyon egyszerűen felépíthető forrasztás 
nélkül. 
Figyelem: A téves polaritás tönkreteszi az  
                  RGB LED-et! 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni.
Gömbméret: Ø kb. 70 mm
10 08 89 per db ................................... 1.150,—

RGB-LED -  
szellem  

 
 
 
 
 
 

 

Különösen alkonyatkor és éjszaka bontakozik 
ki ennek a  plexiüvegből és rétegelt falemezből 
készült szellemnek a kísérteties hatása. Az im- 
pozáns fényjátékot egy szivárvány-LED végzi, 
amely egy 4,5 V-os elemmel napokig működtet- 
hető. A figurát saját magunk tervezhetjük. 
Egyszerű felépítés forrasztás nélkül! 
Figyelem: A téves polaritás tönkreteszi az  
                  RGB LED-et! 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni! 
Magasság: kb. 120 mm
10 08 90 per db ................................... 1.320,—

Rúgd kapura!
 

 
Ha röviden ráütünk a fejére, akkor a szabadon 
mozgó játékos kilövi a zsinórral biztosított lab- 
dát a kapu irányába. Minden játékos három- 
szor lőhet az alsó illetve felső kapunyílásba. 
Egyszerű lombfűrész munkadarab rétegelt 
falemezből és tömör falécekből. Az építőcso- 
mag tartalmazza az útmutatót, a sablonokat  
és minden szükséges alkatrészt.
Játékfelület: kb. 300 x 190 mm

  
Rakéta PET meghajtással

Ez a rakéta szenzációs magasságba,  
akár 40 m-re is, repül. A meghajtást a dokkolt  
PET palack (1,5 l) gyors, erőteljes összenyo- 
mása (pl. rálépünk) végzi. Az így erősen kom- 
primált levegő egy Ø 20 mm-es csőrendsze- 
ren eljut a rakétához és a magasba lövi. Az in- 
dítóállvány rétegelt falemezből és a mellékelt 
műanyagcsövekből készül, a rakéta maga pe- 
dig egy farúdból és színes kartonból.  
A csomag nem tartalmazza  
a PET palackot.
Rakéta magasság: 280 mm

Varázsfény (fénysorompó)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varázslat? Egy gyufaszál villant fel egy lámpát 
és olt el. A csomag tartalmaz minden fa- és 
elektronikai részt. Forrasztás szükséges. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 130 x 65 mm
10 08 88 per db ................................... 1.430,—

EHHEZ ILLIK

6. OSZTÁLYTÓL

Elem 9 V - PANASONIC
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 6F22 / 9 V 
M x Sz x M: 48,5 x 26,5 x 17,5 mm
10 03 08 per db ...................................... 530,— 
10 13 48  12 db/előnyös csomag ........ 6.050,—

10 19 63 per db ..................................................................................................................... 1.930,—

VIDEÓ

Akrilfesték Patio Paint

01 12 21 35 43 53

59 60 65 70

Tartós, vízálló  
akrilfesték bel- és  
külterületre egyaránt. 

50 12 82 .. 59 ml / üveg ....................... 1.350,—

80 90

Lapos elem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80  10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—

474.OLDAL
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MUNKADARABOK 936. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

Egérfogó-versenyautó

 

Energia, hajtómű, súrlódás…? Ezzel a 
lenyűgöző modellel a diákok saját maguk  
építik meg a választ a kérdésre. A hajtó- 
mű egy egércsapda, amit természetesen  
tartalmaz az építőcsomag. A tesztelő osz- 
tályunk teljesen belelkesedett és az elké- 
szítés után azonnal rendeztek egy  
„egérfogó autóversenyt“. 
Hatótávolság: 2 – 3 m 
Hossz: kb. 230 mm 
    
Egérfogó jármű

Tűzoltóautó fecskendővel

A mi tűzoltóautónk a nagy példaképétől  
semmiben sincs lemaradva. A tengelyrúd- 
irányítású jármű egy elektromosan hajtott 
fecskendővel van ellátva. A vízsugár ható- 
távolsága kb. 4 m. A motorházba lehet  
beépíteni a Print-Kojak szirénát  
(cikkszám: 101451). Az építőelem tartal- 
mazza az elektromos vízpumpát és a  
fedéllel ellátott víztartályt. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikksz.100304)  
 kérjük hozzárendelni! 
Hossz: kb. 350 mm

10 06 26 per db ...................................................................................................................... 1.550,—

Egy lenyűgöző, tantervnek megfelelő jármű. Meghajtás: egérfogó - emelőkar - zsinór. Az első teszt- 
autók a versenyeken a 15 méter hatótávolságot is felülmúlták. A jármű építése és optimalizálása 
több szakterületet is átfogó, a fizikaórára átterjedő keresztkapcsolatokat (erő, emelő, nyomaték,  
tehetetlenség, súrlódás, stb.) kínál.  A csomag tartalmazza az egérfogót, a CD-kerekeket és  
részletes építési tervet. 
TIPP: Ideális kísérletezni sima, súrlódásszegény padlón, mint pl. folyosó vagy tornaterem. 
Hossz: kb. 440 mm
10 06 32 per db .......................................................................................................................1.600,—

10 07 17 per db ....................................................................................................................... 3.780,—

Egérfogó
 
 
 

 

Made in Germany, stabil kivitelezés bükkfából és 
fémből, tartós rugó, ideális járművekhez, mint pl.: 
egérfogó-versenyautó.
Méret: 48 x 95 mm
10 09 52 per db ...................................... 250,— 
 20 db-tól .................................. 230,—

Üres CD dummy

Nem írható, ideális  
számlapnak vagy  
keréknek különösen  
alacsony gördülő  
ellenállású járművek- 
hez, mint pl.  az egér- 
fogó-versenyautóhoz,  
vagy dekorációs célokra is.
 
10 11 07 per db ...................................... 150,— 
 100 db-tól ................................ 140,—

VIDEÓ

PLEXI - töltőállomás

Ez a töltőállomás lehetőséget ad arra, hogy a 
mobiltelefont, okostelefont vagy MP3-lejátszót  
a töltés ideje alatt megfelelően és biztonságo- 
san tároljuk. Az állomást a töltő dugójával fel- 
akasztjuk a konektorhoz. A töltővezeték ráte- 
kerhető, hogy elkerüljük a bosszantó vezeték- 
rengeteget. Színes, 3 mm-es plexiüvegből ké- 
szül fúrással, fűrészeléssel és hajlítással.  
A plexiüveg megmunkálásához mellékeltük a 
részletes leírást. Hő-hajlítóeszköz szükséges! 
H x Sz x M: kb. 140 x 120 x 80 mm
10 18 34 per db ...................................... 900,—

PLEXI - telefontartó

Praktikus telefontartó színes plexiüvegből.  
Ideális kezdő munka a plexiüveg megmunká- 
lásában. Fúrás nélkül elkészíthető. Hajlító- 
berendezés műanyaghoz szükséges.
Szélesség: kb. 70 mm
10 18 89 per db ................................... 1.010,—

Hajlítóberendezés műanyaghoz  
Thermoform 400
 
 
 
 

 
 
 
 

20 05 71 fix ár per db .......................111.560,—

228.OLDAL

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

Werkpackungen_2_HU.indd   93 15.07.2020   15:10:53



MUNKADARABOK94

10 06 22 per db �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�520,—

 6� OSZTÁLYTÓL
Foci-flipper

Flipper - játék
  

 
Csodás flipper-játék nagy játékmező- 
vel, számlálóval és biztonságosan  
működő kilövő mechanizmussal. 
Építőcsomag igazi acél harang- 
gal, vasgolyóval és pontos leírás- 
sal. Az akadályok szabadon 
készíthetőek el. 
Méret: kb. 280 x 420 mm 
 
 
Asztali - foci
 

 

 
Ez a csodálatos foci, forgatható- és tologatható 
játékosokkal mindenkit lenyűgöz. Az alaplap 
egyszerű kidomborodásával (fűrészelés vagy 
csiszolás nem szükséges!) a labda mindig vis-
szatér a játékosokhoz. Az építőcsomag pontos 
leírást és 2 db. labdát tartalmaz. 
Méret: kb. 250 x 460 mm

EHHEZ ILLIK

6. OSZTÁLYTÓL

Golyó - műanyag

Méret: Ø 16,3 mm 
Szín: fehér
10 09 67  per db �������������������������������������� 210,— 
 100 db-tól �������������������������������� 190,—

Golyó - vas

Méret: Ø 8,5 mm 
Alapanyag: vas
10 09 66 per db ���������������������������������������� 50,—

Citling / színlőpenge
 
Fa és puhafém felületé- 
nek finom megmunkálá- 
sához: simítani és lehúz- 
ni, a kiálló szálakat levág- 
ja. Pl.: a fát esztergálás  
vagy gyalulás után, az első réteg lakk felkenése 
után vagy régi lakkrétegek leszedéséhez. Kiváló 
rugóacélból kászült tartós, éles penge, élesítés 
finom szemcsés vizes csiszolókővel.
Téglalap-forma: 60 x 150 mm
20 02 75 per db �������������������������������������� 570,—

10 07 06 per db �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�630,—

Fűtőszál műanyag megmunkálásához
 
 

 
Thermoplast meg- 
munkálásához,  
egyszerűen csak  
helyezzük a fűtőszálat a hőálló felületre és 
melegítsük fel a műanyagot a kívánt felületen. 
Figyelem: égésveszély, csak felügyelet mellett 
használjuk. 
20 05 76 per db ��������������������������������� 28�400,—

PLEXI-ragasztószalag adagoló
 
 

 

 

 
Színtelen és színes 3 mm-es plexiüvegből. 
A tépőkést készen mellékeltük. Elkészítés 
fűrészeléssel, fúrással és hajlítással. Hajlító- 
berendezés műanyaghoz szükséges! 
TIPP: Ragasztószalagot (cikkszám 400418,  
 400419 vagy 400344) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 100 x 60 x 60 mm
10 13 73 per db ����������������������������������� 1�250,—

PLEXI - jegyzettartó
 
 

Praktikus jegyzettartó ceruzatartóval. Elkészítés 
színtelen plexiüvegből fúrással és hajlítással. A 
csavarokat és a műanyag távtartó hüvelyeket 
mellékeltük. Thermo-hajlítógép szükséges! 
Méret: kb. 90 x 110 mm
10 13 77 per db ����������������������������������� 1�280,—

PLEXI - ceruzatartó
 
  

 
 
 
Elkészítés színtelen plexiüvegből (230 x 70 x 3 
mm) fúrással és hajlítással. Thermo-hajlítógép 
szükséges! 
Méret: kb. 80 x 70 x 70 mm
10 13 74 per db �������������������������������������� 900,—

Egy csodás foci- és flipper szórakozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.  
A játékpálya domború olyannyira, hogy a golyók mindig vissza tudjanak gurulni a flipper-emelő- 
karhoz. Majd innen ismét célirányosan az ellenfél kapujába lehet lőni, ami a beépített akadályok  
miatt nem is olyan könnyű. Mindkét végen mozgatható gólszámláló található. Rétegelt nyárfalemez- 
ből és kemény farostlemezből készül. Különösen figyeltünk egy gyermekek számára egyszerű 
elkészítésre és a flipperkarok biztonságos működésére.
Méret: kb. 480 x 300 mm
10 20 71 per db ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�260,—

229.OLDAL

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

Werkpackungen_2_HU.indd   94 15.07.2020   15:10:38



MUNKADARABOK 956. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Hajlítóberendezés műanyaghoz
 

 

Felmelegített  
műanyag lapok  
és csíkok egy- 
szerű és pontos  
hajlításához.  
20 05 72 fix ár per db ........................ 41.360,—

Alumínium - kulcstartó
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egyszerű bevezetőmunka a fémmegmunkálás 
témához. A kép különböző lehetőségeket mutat 
meg, hogyan lehet az eloxált, 3 mm vastag alumí-
niumlapocskákat előrajzolással, kipontozással, 
fúrással, fűrészeléssel és csiszolással elkészíteni. 
Az eloxált alumínium jobban megmunkálható, 
mint a rendes alumínium: a reszelő nem ragad 
össze. A sikeres oktatás garantált. A leírás tartal-
maz az elkészítési javaslatok mellett sok tippet a 
fémek megmunkálásához. 
Méret: kb. 70 x 30 mm
10 13 55 per db ...................................... 860,—

ALUMÍNIUM - bevásárló kosár érme

Ez a praktikus kulcstartó mindig nálunk lehet.  
A bevásárlókocsikat pénzérme nélkül oldhatjuk 
el vele. Aztán a kulcstartót egyszerűen kihúz- 
zuk, a kulcsok nem maradnak a kocsiban. To-
vábbi funkcióként egy praktikus üvegnyitó részt 
is kialakíthatunk. A szabad felületre egy rajzot 
vagy nevet is rágravírozhatunk. A kulcstartó 
alumíniumból készül: pillekönnyű és egysze- 
rűen megmunkálható. 
Méret: kb. 100 x 30 mm
10 21 08 per db ...................................... 860,—

Alumínium -  celluxadagoló
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Újszerű és nagyon praktikus asztali ragasztó- 
szalag adagoló alumíniumból a szokványos 
ragasztószalagokhoz. Egyszerű bevezetőmunka 
a fémmegmunkálásba részletes leírással és sok 
hasznos tanáccsal előrajzoláshoz, fémfúráshoz, 
vágáshoz és hajlításhoz. Komplett építőcsomag 
előkészített tépőkéssel. 
TIPP: Ragasztószalagot (cikkszám 400418,  
 400419 vagy 400344) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 100 x 60 x 50 mm
10 13 60 per db ................................... 1.370,—

Alumínium-levélnyitó
 
 
 
 
 

Egyszerű fémmegmunkálás praktikus hasz-
nálatra, ami eloxált alumíniumdarabból készül. 
A diákok megtanulják a pontozó, fémfűrész és 
reszelő használatát. Az eloxált alumínium jobban 
megmunkálható mint a normál alumínium: A 
fűrészek nem ragadnak. Tanulási siker garan-
tált. A részletes leírás az elkészítési javaslatok 
mellett még sok hasznos tippet tartalmaz a 
fémmegmunkáláshoz.
Méret: kb. 180 mm
10 13 58 per db ................................... 1.060,—

Alumínium - 
ceruzatartó

Működőképes és dekoratív  
ceruzatartó, kiegészítve a már  
jól bevált ALU-sorozatunkat. Egyszerű fémmeg-
munkálás az alaptudások elmélyítéséhez (karco-
lás, pontozás, fúrás, hajlítás …) 
Méret: kb. 82 x 70 x 76 mm
10 13 59 per db ................................... 1.170,—

Fém függődísz / 
szélcsengő - 
halak
 
 
 
 
 
 

 
Egyedi lemezkészlet (0,6 mm-es rézlemez):  
a rendszerint néma halak már lágy szellő ese- 
tén is jól hangzó dallamokat szólaltatnak meg. 
A részeket lemezvágóollóval kivágjuk, kifúrjuk 
és kellően hajlított rézdróttal összekötjük. 
Magasság: kb. 480 mm
10 07 28 per db ................................... 2.840,—

Fém - illatmécses
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Az egyszerű, de dekoratív illatlámpa rézből  
és alumíniumlemezből nagyon jól illik beveze- 
tőmunkaként a fémmegmunkálás világába.  
A szabás és fúrás után az alumínium alapla- 
pot el kell látni pontszerű mintákkal egy lyu- 
kasztóval. A tálkát kalapács és tönk segítsé- 
gével kell kialakítani. A lemezrészeket csava- 
rozni és szegecselni egyaránt lehet. Az építő- 
csomag csavart, szegecset és teamécsest  
tartalmaz, de illóolajat nem. 
TIPP: Lemezvágó ollót kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 90 x 85 x 75 mm
10 13 99  per db ................................... 1.760,—

Cellux utántöltő - STANGER

Ideális háztartásba,  
iskolába és irodába,  
kristálytiszta ragasztófilm. 
Mennyiség: 8 tekercs,egyenként 33 m 
Szélesség: 19 mm 
Belső:  Ø 26 mm
40 03 44 8 db/cs. ................................. 1.870,—

Aranyműves olló / 
lemezvágó olló - STUBAI
 
 

 
Lemezvágóolló finom és nagyon finom  
lemezvágásokhoz, de kartonhoz, bőrhöz stb. is. 
Kiválóan ötvözött szerszámacél, polírozott fej, 
speciálisan erősített penge, műanyaggal  
bevont szár. 
Hossz: 170 mm
20 02 47 per db ................................... 6.620,—
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MUNKADARABOK96

Réz - gyertyatartó

Ez a praktikus réz gyertyatartó egy különlegesen 
szép darab. 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 ................................... 1.760,—

Virágmécses
 

 
Egy stílusos fémvirág teamécsessel. A virágszir-
mokat 0,6 mm-es rézlemezből lemezvágó- vagy 
aranyművesollóval kivágjuk, meghajlítjuk és egy 
fakorongra rögzítjük. A csomag teamécsest is 
tartalmaz. 
Méret: Ø kb. 70 mm 
Magasság: kb. 60 mm
10 07 26 per db ................................... 2.120,—

7. OSZTÁLYTÓL
Tömör fapolc

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
Egy formás, praktikus polc tömör fából külön- 
böző használatra (könyvek, CD-k stb. tárolá- 
sára). Az alsó összekötőlécen ezen kívül még 
3 akasztó is található kulcsoknak vagy más 
tárgyaknak. 
Méret: kb. 400 x 140 x 210 mm
10 07 03 per db ................................... 2.330,—

Íróasztali lámpa

Ez a szép formájú, modern dizájnos íróasz- 
tali falámpa rétegelt nyárfalemezből és egy  
alumíniumlemez reflektorból készül, többszö- 
rösen állítható. További lécek lehetővé teszik  
a lámpatalp (pl. jegyzettömbtartó, mobiltartó, ...) 
egyéni tervezését. Az elektromos részt, a fog- 
lalalatot (E14) kábellel, kapcsolóval és du- 
gasszal készre szerelve mellékeltük, ezért  
teljesen veszélytelen a lámpa elkészítése.  
LED gyertyaizzót (230 V, 5 – 7 Watt) nem  
tartalmaz a csomag.
Magasság: kb. 420 mm
10 22 46 per db ................................... 2.510,—

EHHEZ ILLIK
Vízálló csiszolópapír -  
Aquacut -  
SCHULLER

Alkalmas vizes  
csiszoláshoz lakkra,  
alapozásra, műanyagra  
és zsírkőre. 
Méret: 230 x 280 mm
20 03 65 K 180, 10 db/cs. ................... 1.760,— 
20 03 66 K 320, 10 db/cs. ................... 1.760,— 
20 03 67 K 600, 10 db/cs. ................... 1.760,— 
20 03 68 K 800, 10 db/cs. ................... 1.760,—

6. ÉS 7. OSZTÁLYTÓL

Karcolótű keményfém -  
VOGEL
 
 
 

Hatszögletű, nikkelezett, nem gurul le az asz-
talról. A nyélbe forrasztott precíz keményfémtű 
problémamentesen újrahegyezhető. 
Hossz: 150 mm
20 04 49 per db ................................... 1.060,—

6. OSZTÁLYTÓL
Gőzhajó

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
Egy csodás építőcsomag a vízimpulzusos hajtómű / pulzármotor témában. Az extra nagy hajtó- 
műmotor ideális iskolába, mivel egyszerűen teamécsessel működtethető, nincs körülményes  
munka alkohollal vagy minigyertyával. Működési elv: a hő által elpárolog a víz és lökésszerűen 
csapódik ki, a kilökőcső lehűl ismét az utazás során, majd vizet szív fel és egy új ciklus kezdődik. 
Egyszerűen megépíthető rétegelt falemezből és alumíniumlemezből. Az építőcsomag tartal- 
mazza a hajtóműmotort, fecskendőt a megtöltéshez és a teamécsest. 
TIPP: A 2 cső beragasztásához UHU-Plus-t ajánlunk  
 (cikkszám 400005, 1 cs. elegendő kb. 25 – 30 hajóhoz).
MEGJEGYZÉS: A hajtóművet teljes egészében kézzel készítik el, így elszíneződések ill. rozsda- 
                           képződések, törések a csövekben lehetségesek, Ez viszont nem befolyásolja  
                           a működését.
Hossz: kb. 250 mm
10 14 06 per db ......................................................................................................................2.510,—

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,—

217.OLDAL
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MUNKADARABOK 97

Lánctalp

Méret: Ø kb. 75 mm 
Hossz: kb. 110 mm (lapos állapotban) 
Szélesség: 18 mm
10 09 95 per db ...................................... 240,—

Alkalmazási példa

7. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
Motoros keringetőszivattyú

Egyszerű motoros keringetőszivattyú,  
ideális bemutatómodell a tanórára.  
A csomagot 1 – 5 V-os motorral adjuk,  
ezáltal a napelemtechnikához is alkal- 
mazható. Víz és hasonló folyadékok  
pumpálásához.
Hozzáillő tömlőt belső Ø 4 mm  
(cikkszám 100944) kérjük hozzárendelni!
Szivattyúteljesítmény:      kb. 2  liter / perc 3 V-nál
10 09 50 per db ................................... 1.390,— 
 10 db-tól ............................... 1.310,—

HSS csigafúró  
készlet  
19-részes -  
KEIL
 

 

 
20 03 97 per készlet, kazetta ............. 5.720,— 
20 03 98 per készlet, kazetta ............. 3.950,—

műanyagkazetta fémkazetta

Elektromos ugráló béka

Ez a zseniális, elektromos béka egy igazi  
látványosság, ami mókásan ugrál a padlón. 
A meghajtás egy elektromos motorral és két ex-
centrikusan elhelyezkedő ugráló lábbal történik. 
A tanulók az egyszerű famegmunkálás mellett 
megtanulják az elektromos áramkör tolókapcso- 
lóval és motorral való elkészítését forrasztás 
nélkül.
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 140 mm
 

Szobai szökőkút
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Egy nagyon dekoratív kút fenyőfából. A vizet a 
legfelső tartályba pumpáljuk és a többi tartályon 
át lassan lecsobog a gyűjtőtartályba, ennek 
következtében a víz körforgása újra indul. Teljes 
építőcsomag, tartalmaz minden víztartályt és 
pumpát. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) kérjük 
hozzárendelni.
MEGJEGYZÉS: A víztartály (cikkszám 301591) 
és gyűjtőtartály (cikkszám 200740) külön is 
rendelhető.

Magasság: kb. 330 mm

Összecsukható láda
 

 

Közkedvelt ládácska háztartásba és rendsze-
rezéshez. Ideális kisebb tárgyak, szerszámok, 
varrószerszámok, stb. praktikus tárolásához. 
Méret: kb. 340 x 180 x 240 mm

Lánctalpas jármű vezetékes  
távirányítóval
 
 

 
 
 
 
 

 

 
A közkedvelt lánctalpas járművet négy barázdált 
fémkerékkel csúszásbiztos csavaraggyal láttuk 
el. Meghajtás 2 hajtómű motorral történik. Az 
írányítás úgy működik mint egy igazi lánctalpas 
járműnél. A jármű a saját tengelye körül is meg 
tud fordulni. 
TIPP: Áramellátáshoz két darab 4,5 V-os lapos- 
 elem (cikkszám: 100304) párhuzamos  
 kapcsolását ajánljuk, amelyet adott eset- 
 ben kérünk hozzárendelni. 
Hossz: kb. 220 mm
10 07 15 per db ................................... 5.180,—

Lánctalpas hókotró  
hajtóművel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egy lánctalpas hókotró többszörösen bevált 
modellje. A masszív hornyos fémkerekek egy 
csavaros kerékaggyal csúszásmentesen a 
hajtómű tengelyére vannak rögzítve. Tömör 
fából, rétegelt nyárfalemezből és gumiszalagból 
áll. A csomag tartalmazza a hajtóművet és a 
pontos leírást. A színezéshez gyorsan száradó 
akrilfestéket ajánlunk.
TIPP: 4,5 V-os lapos elemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 190 mm
10 07 14  per db ................................... 2.470,—

10 20 72 per db ...................................................................................................................... 2.590,—

10 13 98 per db ...................................................................................................................... 3.920,—

10 07 65 per db ...................................................................................................................... 2.860,—

220.OLDAL
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MUNKADARABOK98
7. OSZTÁLYTÓL

Kétütemű motor

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ez a látványos, tantervbe illő, működést 
szemléltető modell rétegelt falemezből készült. 
A beépített világító dióda, amelyet a hátlapon 
lévő gyújtószerkezet vezérel, mutatja a gyújtási 
időpontot. A felépítés során és a részletes útmu- 
tató alapján a diákok elsajátítják a kétütemű mo-
torral kapcsolatos alapismereteket, megismerik 
a részeit és a működési elvét.
TIPP: Laposelemet 4,5 V-os (cikkszám 100304) 
 kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 300 mm
10 05 48 per db ................................... 1.430,—

Zsámoly
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16 mm vastag, 3-rétegű tömör fenyőből.  
A zsámoly elkészítésénél különböző  
faösszekötő módok alkalmazhatóak. 
Méret: kb. 400 x 180 x 200 mm
10 05 87 per db ................................... 2.640,—

Összecsukható szék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ideális kísérő utazásra, piknikre, horgászathoz 
stb. Robusztus szerkezet fenyő tömörlécekből 
és egy háromrétegű fenyő tömörfából (vete-
medésmentes). Biztonságos, könnyen csuk-
ható a sajátkészítésű műanyag alátéteknek 
köszönhetően. 
Ülőfelület: kb. 300 x 280 mm 
Magasság: kb. 420 mm
10 06 81 per db ................................... 3.020,—

Tapsgép
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Egy vicces modell, ami mindenkit lenyűgöz.  
A háttérben levő mechanika egyszerű és ha- 
tásos: Egy V-motor egy csigahajtóműn és for- 
gatókaron keresztül egy perforált lemezcsíkot 
mozgat fel és le. Két további perforált lemezhez 
vannak a kezek rögzítve, amelyek tapsolnak. 
TIPP: 2 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 300 mm
10 13 71 per db ................................... 2.380,—

Mászó állat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ezt a vicces mozgó modellt egyszerűen és 
diákbarát módon lehet elkészíteni. A négy 
mozgatható lábat egyszerű hajtóműmecha- 
nizmus működteti. Excentrikus kerék fémből 
csúszásbiztos kerékaggyal. A jól érthető és  
részletes útmutató a mellékelt sablonokkal 
garantálja a biztos sikert. 
TIPP: 1 db 1,5 V-os elemet  
 (cikkszám 100306) kérjük hozzárendelni! 
Hossz: kb. 190 mm
10 13 90  per db ................................... 2.680,—

LED-forgatókaros zseblámpa

Ez az elbűvölő LED-zseblámpa elem nélkül 
működik. Egy ultraerős 10 farad kapacitású 
szuper kondenzátor szolgál áramtárolóként. 
Egy perc tekerés után a világos, fehér LED 
kb. 5 percig világít. Ez a munka csodálatosan 
szemlélteti, hogyan alakíthatunk át mechanikus 
energiát elektromos energiává. A motor a ro-
bosztus fémhajtóműben generátorként működik. 
Az alumíniumtetőnek köszönhetően a lámpa jól 
fekszik a kézben. 
Méret: kb. 110 x 60 x 45 mm
10 21 69 per db ................................... 2.500,—

EHHEZ ILLIK

7. OSZTÁLYTÓL

Elem baby C- PANASONIC
 
 

Elemtípus: R14 / C / 1,5 V 
M x Ø: 50 x 26,2 mm
10 03 06 2 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 46 24 db/előnyös csomag ........ 5.720,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—

181.OLDAL
Lapos elem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—

181.OLDAL

181.OLDAL
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MUNKADARABOK 997. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK
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,—

Tömbgyertya
Made in Germany.

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,—

01 08 30

Tartalék üveg viharlámpához

Valódi üveg, illik mind a  
három oldalrészhez.
H x Sz: 177 x 84 mm 
Vastag.: kb. 2 mm
10 02 52 per db ...................................... 400,—

Valódi üveg, illik az ajtókhoz. 
H x Sz: kb. 167 x 57 mm 
Vastag.: kb. 2 mm
10 02 53 per db ...................................... 350,—

Diótörő
 
 
 

Amilyen egyszerű, olyan zseniális, ahogy 
megtöri a diót. Erős bükkfából készült. Praktikus 
megoldással véd a dió túl erős összenyomása 
ellen. Különféle kézügyességi képességeket 
fejleszthetünk általa. 
Méret: kb. 250 x 40 x 60 mm
10 06 93 per db ...................................... 930,—

Diótörő tartóval
 
 
 
 

 
  

 

A megtört dió a tálkában marad. Tömör 
bükkfából készül. Praktikus szerkezet véd  
a dió túl erős összenyomása ellen. Az első 
favéső munkálatok gyakorlása. 
Méret: kb. 260 x 60 x 70 mm
10 06 94 per db ................................... 1.210,—

Ajtóharkály
 

 

 
 

 

Ha meghúzzuk a zsinórt,  
akkor a harkály erőteljesen  
kopog. A rezonáló, masszív  
hornyos lécekből álló test  
egy egyszerű akasztóval  
szinte minden ajtóra  
felfüggeszthető.
Méret: kb. 280 x 100 mm
10 06 37 per db ................................... 1.080,—

Adventi - gyertyatartó
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Modern gyertyatartó, amit adventi koszorú he- 
lyett használhatunk. A forgócsuklónak köszön- 
hetően az állványt különböző variációkban 
állíthatjuk fel. A gyertyatartókat rézlemezből 
sajátkezűleg készíthetjük el. 
TIPP: Hozzáillő gyertyát (cikkszám 301311)  
 és lemezvágóollót kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 160 mm 
Magasság: kb. 80 mm
10 06 77 per db ................................... 1.400,—

Karácsonyi piramis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tetszetős, sokszorosan kipróbált. Csapágy-
kosárral 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 ................................... 2.370,—

Ajtóhárfa
 
 

 
 
 

 

 

Gyönyörű fa építőcsomag kellemes hárfahan- 
gokkal. Minden ajtó dísze. A csomag tartalmaz- 
za a farészeket, a citerarezgőket, a fémhúrko- 
kat és a hangolókulcsot. 
TIPP: 4,8 mm-es átmérőjű fúrót  
 (cikkszám 200850) kérjük hozzárendelni 
Méret: kb. 270 x 190 mm
10 06 64 per db ................................... 2.860,—

Rosegger - viharlámpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ízléses és stílusos építőcsomag; falcolt lécekkel, 
hőálló üveggel, réz a mécsestartóhoz és a 
védőtetőhöz, rézdrót a fogantyúhoz. 
TIPP: Tömbgyertyát 80 x 50 mm  
 (cikkszám 301180..) kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 290 mm (fogantyú nélkül)
10 05 12 per db ................................... 3.460,—

52
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MUNKADARABOK100

10 07 12 per db �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�580,—

Keleti jászol
 
 

 
Keleti stílusú korhű forma, könnyen  
megmunkálható, puha farostlemezből   
és fenyőlécekből készül. A falakat jászol- 
építő habarccsal vonjuk be, így élethű fal- 
kinézetet kapunk. A habarccsal dombo- 
kat stb. is formálhatunk. Komplett cso- 
mag jászolépítő habarccsal, fapáccal,  
és ablakráccsal. 
TIPP: Jászolfigurákat  
 (méret kb. 80 – 90 mm)  
 kérjük hozzárendelni! 
Alaplapméret: kb. 500 x 300 mm 
Magasság: kb. 280 mm

Alpesi karácsonyi jászol
 
 
 
 
Alpesi stílusú építőforma, a Jászolépítő  
egyesületek által ajánlott, könnyen  
megmunkálható, puha farostlemezből  
és fenyőlécekből készül. A falakat jászol- 
építő habarccsal kell bevonni, így való- 
sághű fal kinézetet kapnak. A habarccsal  
dombokat stb. is formálhatunk. Komplett  
csomag, ami magában foglalja a fenyő- 
faanyagot a zsindelyekhez, jászolépítő  
habarcsot és fapácot. 
TIPP: Jászolfigurákat (méret: kb. 80 – 90 mm)  
 kérjük hozzárendelni! 
Alaplapméret: kb. 500 x 300 mm 
Magasság: kb. 220 mm

Holdjáró
 
 
 

 
Ez a futurisztikus jármű a gyerekeket csodás 
alkotásokra ösztönzi. A hangsúly a derékcsuklós 
irányításon van, fogaskerékkel és fogasléccel. 
Az építőcsomag részletes leírást tartalmaz. 
Hossz: kb. 300 mm

Derékcsuklós-markoló
 

Élethű és teljesen működőképes modell.  
A markoló rétegelt falemezből és lyuggatott 
fémszalagból készül. A hangsúly a fogaskerék 
és fogasrúd általi irányításon van. A jármű ezen-
felül egy billenthető markolóval is rendelkezik. 
Részletes leírás mellékelve. 
Hossz: kb. 300 mm

EHHEZ ILLIK

7. OSZTÁLYTÓL

Jászolfigurák 90 mm, 12-részes

Enyhén színezett garnitúra, Mária, József, 
Jézus, angyal, háromkirályok, pásztor, ökör, 
szamár és kettő birka. 
Alapanyag: műanyag
60 17 59 per cs. ����������������������������������� 3�530,—

10 07 63 per db �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�140,—

10 07 02 per db �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�820,—

10 07 11 per db �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�580,—

7� OSZTÁLYTÓL
Melegítő teamécsessel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rétegelt fenyőfalemezből és félkemény rézle- 
mezből áll. A belső vágásokat a rézlapon egy 
fémfűrészlappal ellátott lombfűrésszel problé- 
mamentesen kivághatjuk. Kétfajta összeillesz- 
tés (csappal vagy csavarozással) lehetséges. A 
csomag egy teamécsest és útmutatót tartalmaz. 
Méret: kb. 110 x 110 mm
10 05 40 per db ����������������������������������� 1�760,—

Szélkereplő
 

 
 
 
 
 
 
  

Zajos madárijesztő, ami a sárgarézcsapágynak 
köszönhetően lágy szellőnél is forog. Bükkfából, 
előregyártott lapátkerékkel. 
Hossz: kb. 360 mm
10 07 58 per db ����������������������������������� 1.970,—

Sörnyitó

 

 
Ez a mindennapi használatra alkalmas palack- 
nyitó belépő a fémmegmunkálás világába.  
3 mm-es laposvasból (nem vékony lemezből) 
készül. A diákok tanulnak fúrni, fűrészelni és 
reszelni.
Hossz: kb. 140 mm
10 05 90 per db �������������������������������������� 860,—

Lombfűrészlapok fémhez - PEBARO

 

 
Finom fogazat, 1. oszt. edzett, extra kemény. 
Ívelt gerinccel, ezért jól forgatható görbék 
vágásakor. No. 5.
Hossz: 130 mm 
Tartalom: 12 db / cs. (1 tucat)
20 01 01 No� 5, per cs� ��������������������������� 820,— 
 12 cs�-tól ���������������������������������� 780,—

01 02 30 9010

Akrillakk VariColor- ADLER

Színek + számok: 
fehér-01, színtelen fényes-02,  
repcesárga-10 (RAL 1021),  
közlekedési piros-30 (RAL 3020),  
mélyfekete-90 (RAL 9005) 
A színek számát kérjük megadni!
50 21 10 �� 375 ml/doboz �������������������� 5�760,— 
50 21 11 750 ml/doboz, színtelen. �� 9.360,—In
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MUNKADARABOK 1017. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

Rendőrautó villogó LED-del
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egy robusztus, fantasztikus terepjáró rétegelt 
nyárfalemezből, alumínium sárvédőkkel és kifi-
nomult forgózsámoly irányítással. A nagy, villogó 
diódát ( Ø10 mm) elektronikai előkészületek 
nélkül egy 4,5 V-os elemre ráköthetjük, ezáltal 
forrasztás nem szükséges. A felnyitható hátsó 
ajtón keresztül egyszerűen cserélhetünk elemet. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 270 mm
10 07 13 per db ................................... 2.500,—

Rendőrautó Jumbo - villogó - LED és 
PRINT - Kojak - sziréna
 
Mint cikkszám 100713, de a  
PRINT-Kojak-szirénát hangszóró-  
val egy 4,5 V-os elemmel rögzít- 
jük a jármű belsejében. 
Forrasztás szükséges!

10 13 91 per db ................................... 4.140,—

Lengő ventilátor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A ventilátor szerkezetét a csigahajtás 90°-ban 
ide-oda mozgatja. Az ütésálló légcsavart egy  
szíj hajtja meg. Diákbarát és működést garan- 
táló kivitel jó légteljesítménnyel. 
TIPP: 3 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 180 mm
10 06 96 per db ................................... 2.240,—

10 13 53 per db ......................................................................................................................4.670,—

Mississippi - gőzhajó
 

 
Nagyon stabil és sebesen köröz a  
közkedvelt lapátkerekes gőzhajónk  
a vizen, miközben egy 4,5 V-os lapos- 
elemmel ellátott hajtóműves motor  
üzemelteti. Az úszótest sztirodurból,  
a további részek pedig nagyrészt  
rétegelt nyárfalemezből. A sok  
rajzzal és sablonokkal (1:1) ellátott  
áttekinthető építési útmutató garan- 
tálja az egyedi hajó problémamentes  
összeszerelését.
TIPP: 4,5 V elemet (cikkszám 100304) kérjük  
 hozzárendelni. 
Hossz: kb. 400 mm

Propelleres katamarán
 
 
 

Szép formájú modell erős  
motorral és propellerrel. Az úszó- 
test könnyen megmunkálható hun- 
garocellből készült. A meghajtás egy  
légcsavarral, az irányítás pedig oldal- 
lapáttal működik, mint egy igazi légpárnás  
csónaknál. Ha az irányt jól beállítjuk, akkor  
a csónak a pályáján marad és mindig visszatér 
a partra.
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) és  
 akrilfestéket (vízálló) kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 350 mm

Jet-csónak

10 06 98 per db ......................................................................................................................2.820,—

H
át

ol
da

l

Ez a Jet-csónak magával ragad modern külsejével, valamint zseniális vízsugárhajtóművével.  
A beépített szivattyú egy magasnyomású vízsugarat hoz létre. Az így keletkezett tolóerő hajtja és 
irányítja a csónakot. Könnyen megmunkálható hungarocellből és rétegelt falemezből készül. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) és akrillakkot kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 320 mm
10 07 62 per db ......................................................................................................................2.870,—

Profi Premium Plus szike  
9 mm - ECOBRA

Heavy Duty szike a nehezebb vágásokhoz, 9 
mm-es letörhető pengék, acélvezetés 2-szeres 
tolósávval és 4 pontos bezárással, teljes fém 
tok, penge SK2 karbonacélból , óriási élesség- 
hez, hajlíthatósághoz, szilárdsághoz, formál-
hatósághoz és törési toleranciához.  
Hossz: 135 mm 
20 10 17 per db ................................... 2.230,—

Légcsavar 3-lapátos – 90 mm

Méret: Ø kb. 90 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm 
Alapanyag: műanyag
10 18 31 per db ...................................... 210,— 
 10 db-tól .................................. 200,—

Lapos elem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—

181.OLDAL
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MUNKADARABOK102
7. OSZTÁLYTÓL

Vitorlás - katamarán

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A vitorla Tyvek-fóliából készült és festhető. Az 
úszótest könnyen megmunkálható hungaro- 
cellből. A nehéz hajógerinc miatt mélyen  
fekszik a súlypontja. 
TIPP: Tiger akrillakkot kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 600 mm  
Hossz: kb.400 mm
10 07 59 per db ................................... 2.160,—

Csengő
 
 
 
 
 
 
 

Jól működő forma kész csengőkalapáccsal, 
amely biztos működést garantál.
TIPP: 4,5 V-os laposelemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni. 
Alaplapméret: kb. 190 x 90 mm
10 05 50 per db ................................... 1.510,—

Motorcsónak II
 
 
 

 
 
 
 

Áramvonalas motorcsónakunk rétegelt falemezből és könnyen megmunkálható hungarocellből  
készül. Az építőcsomag tartalmaz motort, tönkcsövet és törésálló hajócsavarokat. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 380 mm
10 06 99 per db ......................................................................................................................3.060,—

Forma-1-es versenyautó  
vezetékes távirányítással

A sportos versenyautó működőképes forgózsámoly irányítással rendelkezik. A jármű meghajtását  
és az irányítást 2 hajtómű végzi. Irányítása vezetékes, 4 funkciós távirányítóval történik:  
előre / hátra / balra /  jobbra. Részletes leírás sablonokkal. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 300 mm
10 07 00 per db ......................................................................................................................4.680,—

Navi - motoros poloska
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Lenyűgöző modell az egyszerű, elektromechanikus robotirányítás szemléltetésére.  
A motoros poloskát két darab v-motor hajtja meg közvetlenül, a két „csáppal” kitapogatják  
az utat. Ha egy csáp akadályba ütközik, akkor rövid időn belül a kapcsoló átkapcsol a másik  
oldalon lévő motorhoz, ezáltal a menetirány megváltozik. A kevés elem felépítése és huzalozása 
könnyen átlátható, a részletes leírás sablonokkal megkönnyíti a munkát. Forrasztani szükséges 
hozzá. A tesztelő osztályunkban már 4 tanítási óra után minden motoros poloska vígan körözött a 
saját készítésű labirintusban. 
TIPP: 2 darab 1,5 V-os ceruzaelemet (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 130 mm
10 14 23 per db ......................................................................................................................1.940,—

EHHEZ ILLIK

7. OSZTÁLYTÓL

Csengőkalapács
Csengőhöz,  
előkészítve - csengő nélkül.
Teljes hossz: kb. 85 mm
10 04 06 per db ...................................... 440,— 
 50 db-tól .................................. 420,—

Csengő - nemes acél
Méret: Ø 35 mm 
Magasság: 13 mm 
Furat: 3 mm
10 04 04 per db ...................................... 180,— 
 50 db-tól .................................. 170,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—

Lapos elem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—

181.OLDAL
181.OLDAL
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MUNKADARABOK 1037. OSZTÁLYTÓL

EHHEZ ILLIK

Vizimalom
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Egy vízimalom működőképes modellje.  
A felülcsapott vízkereket egy elektromos  
vízpumpa hajtja. Az építőcsomag pontos  
leírást, minden szükséges részt, víztartályt  
és pumpát tartalmaz. 
TIPP: 2 db baby elemet 1,5 V  
 (cikkszám 100306) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 260 x 200 mm
10 07 18 per db ................................... 2.840,—

Motoros dugattyús szivattyú
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Ez a jól bevált szivattyú igazán kiemelkedő 
teljesítménnyel rendelkezik. A diákbarát módon 
elkészíthető kész dugattyúlapokkal ellátott 
szelepmechanizmus garantálja a szivattyú biztos 
működését. A meghajtást egy erős hajtómű végzi. 
TIPP: 2 db baby elemet 1,5 V  
 (cikkszám 100306) kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 330 mm
10 05 64 per db ................................... 2.840,—

Villanymotor 1 állandómágnessel
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A mezőmágnes 2 állandómágnesből áll, a 
forgómágnesből mi készítünk elektromágnest 
tekercseléssel. Egyszerű felépítés, lakkozott 
rézhuzallal. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám: 100304)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 98 x 80 x 74 mm
10 05 45 per db ................................... 1.650,—

Villanymotor 2 elektromágnessel
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A mezőmágnesből és a forgómágnesből mi 
készítünk elektromágnest (tekercseléssel). Meg-
bízhatóan működő felépítés, lakkozott rézdróttal. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám: 100304)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 98 x 80 x 94 mm
10 05 46 per db ................................... 1.720,—

Elem baby C- PANASONIC
 
 

Elemtípus: R14 / C / 1,5 V 
M x Ø: 50 x 26,2 mm
10 03 06 2 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 46  24 db/előnyös csomag ........ 5.720,—

Lapátkerék - műanyag

Kiválóan alkalmas vízi- és 
homokmalmokhoz, valamint  
turbinakeréknek. 8 lapátke- 
rékből áll. Egyszerűen épít- 
hető az összedugható  
moduloknak köszönhetően. 
Méret: Ø 90 mm 
Furat: Ø 4 mm
10 10 17 per db ...................................... 280,— 
 10 db-tól .................................. 270,—

Műanyag  
doboz - nagy

H x Sz x M: 10 x 15 x 7 cm 
Űrtartalom: 0,75 liter 
Alapanyag: nem mérgező műanyag 
Szín: átlátszó / kék
20 07 40 per db ...................................... 430,— 
 10 db-tól .................................. 390,—

181.OLDAL

Versenypálya hibatárolóval
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Közkedvelt ügyességi játék: nem szabad a drótot megérinteni végigvezetés közben - a hibát lementi 
és egy világító diódával meg egy zümmögővel kimutatja. A gomb megnyomásával jóváhagyjuk és 
tovább játszhatunk. A zümmögőt a csomag tartalmazza. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) kérjük hozzárendelni. 
Alaplapméret: kb. 190 x 90 mm
10 05 18 per db ......................................................................................................................1.420,—
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VIDEÓ

EHHEZ ILLIK

7. OSZTÁLYTÓLMUNKADARABOK104
7. OSZTÁLYTÓL

Robot / lépkedő robot

 

A hajtóműtechnika lenyűgöző alkalmazása - 
egy robot, amelyik menni tud! Egy kész  
meghajtómotor bevetésével lényegesen  
egyszerűbben és biztosabban elkészíthető.
TIPP: Szemnek világítódiódát (3V-os előtétellenállás) építhetünk be.  
TIPP: 2 db 1,5 V-os ceruzaelemet (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 300 mm
10 05 71  per db ......................................................................................................................2.340,—

Vonalkövető

Zseniális belépő modell a robotok és elektronikus vezérlések világába. A lenyűgöző modell automa-
tikusan követ egy fekete vonalat, érzékelőként két-két infravörös- illetve fotódióda szolgál. Az áram-
kör érzékenységét két potencióméterrel szabályozhatjuk. Az elektronikai komponenseket az adott 
deszkán sárgaréz rajzszegekre forrasztjuk rá. A hajtókerekek egyenként egy-egy erős hajtóművel 
működnek. Máris kezdődhet a verseny a pályán!
TIPP: 2 db mignon ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 140 mm
10 22 45  per db ......................................................................................................................3.590,—

Rúdkörző

 
Egy vonzó fémmunka alumíniumrészekből nagy használati értékkel. Ezzel a körzővel maximum 500 
mm átmérőjű kört lehet rajzolni. A fémmegmunkálás különböző technikáit lehet elsajátítani ennek a 
szerszámnak a megépítésénél. Egyidejűleg a műszaki rajzok készítéséhez is kapcsolódik. 
TIPP: M4-es menetfúrót adott esetben kérjük hozzárendelni! 
Hossz: kb. 250 mm
10 07 20  per db ......................................................................................................................1.910,—

Egyenes lemezvágó olló / pelikán olló - 
STUBAI
 

 

 
 
Speciális lemezvágó olló hosszú, egyenes vágá-
sokhoz, a vágófej ötvözött szerszámacélból. 
Polírozott fej, a penge induktívan edzett. 
Hossz: 350 mm
20 02 46  per db ................................. 16.910,—

Forrasztócin - lemez

Kimondottan fémreforrasztásokhoz,  
pl. vaslemez, réz, sárgaréz stb.,  
de elektronikához nem alkalmas.  
Minőségi német márkás cin.  
Olvasztószerrel, a forrasztás  
utáni anyagmaradékokat le kell törölni. 
Összetétel: Sn 40, Pb 60 
Olvadáspont: 183° C Ø 2 mm 
Vastagság: Ø 2 mm
20 04 82  250 g/tekercs ....................... 2.700,—

Párhuzamjelölő
 
 
 
 
 
 

 
 

Egy hasznos eszköz, amit gyakran használunk, 
de normális esetben nagyon drága. Ezt az 
építőelemet alumíniumrészekből saját magunk 
előállíthatjuk. Munkafolyamatok: kijelölés, fúrás, 
fűrészelés, reszelés, menetvágás, csiszolás, 
polírozás. 
TIPP: M4 és M5-ös menetfúrót kérjük  
 hozzárendelni!
Méret: kb. 70 x 57 mm
10 07 23  per db ................................... 1.630,—

Fém - háromszög
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideális építőelem a fémmegmunkálás téma be- 
vezetésébe fűrészeléssel és csiszolással. Az 
egyenlő oldalú fémháromszög 3 db kivágott 
és lecsiszolt fémlapból áll, amelyek pontosan 
megmunkálva és összerakva egy háromszöget 
képeznek. A fémlap olyan hosszú, hogy egy  
rész elrontása esetén is elegendő az alapanyag.
Magasság: kb. 74 mm
10 07 22  per db ...................................... 950,—

ALU - asztali óra
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Egy díszes, modern dizájn 1,5 mm-es alumínium 
lemezből és polisztirol-ból. A polisztirol számlap 
helyett egy CD-t is beépíthetünk. (CD-t nem tar- 
talmaz a csomag!) Az építőcsomagban kvarcóra- 
szerkezetet, mutatót és részletes leírást találunk. 
TIPP: 1,5 V-os ceruzaelemet  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
10 13 57  per db ................................... 2.080,—

Eredeti Winkler munkadarabok

• Pedagógusok fejlesztették és tesztelték!
•	 Könnyen	érthető	munkaleírás
• Teljes anyagkészlet
•	 Garantált	oktatói	siker
 Tájékoztatás: A fotókon  
	 kész	munkák	láthatóak.	 
	 Kéziszerszámok,	csiszolóanyagok	 
	 illetve	ragasztó	szükséges.	Elemet	 
	 kérjük	hozzárendelni.

egyenes
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Fém - melegítő
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Ez a különlegesen atraktív, igényes darab réz- 
ből és alumíniumból, magában foglal sokfajta 
fémmegmunkálási formát, mint felvázolás, fúrás, 
vágás, hajlítás stb.  Lehetséges összekötni a 
témát a technikai rajzzal. A csomag részletes 
leírást és egy teamécsest is tartalmaz. 
Méret: kb. 180 x 150 x 70 mm
10 14 01 per db ................................... 2.030,—

Alumínium - virágos fiú
 
 
 
 

Ez a szokatlan, pompás  
tervezésű, alumínium,  
fa és egy polisztirol- 
kémcsőből álló virágváza  
rögtön szemet szúr. A figura  
a mellékelt alumínium lemez- 
lapok pontozásával, fúrásával,  
hajlításával és szegecselésével áll össze. 
TIPP: Fúrót Ø 3,2 mm (cikkszám 200867)  
 hozzárendelni. 
Magasság: kb. 200 mm
10 13 56 per db ................................... 1.430,—

Fém - kulcstartódoboz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A doboz egy bádoglemez (0,7 mm) kijelölésé- 
vel, kivágásával (lemezvágó olló), meghajlítá- 
sával és szegecselésével keletkezik. A tető és 
a kulcsakasztók rézlemezből (0,6 mm) készül-
nek. Ha nincs hajlítófelszerelés kéznél, esetleg 
bükkfaléc rendelhető (cikkszám 100094). 
Méret: kb. 200 x 160 mm
10 07 24 per db ................................... 1.510,—

7. OSZTÁLYTÓL - JÁSZOLÉPÍTÉS MUNKADARABOK 105

EHHEZ ILLIK

JÁSZOLÉPÍTÉS
Fém - függőmécses

 
 
 
 
 

Egy teamécses  
formás fém-design- 
nal. A tartó könnyen  
hajlítható alumínium- 
drótokból áll össze,  
a réztető felemelhető.  
Egy lenyűgöző építő- 
munka a fém- és  
famegmunkálás kül.  
technikáival. Komplett csomag tömör falappal, 
teamécsessel és pontos leírással.
Magasság: kb. 210 mm
10 14 02 per db ................................... 1.560,—

Fenyőjászol 

 

 
Ízléses, klasszikus karácsonyi jászol rétegelt 
fenyőfalemezből. Különösen egyszerű és biztos 
építési forma: A háromszögű hátlap és a ferde 
tetőlap már méretre van vágva. A figurákat 
lombfűrésszel kell kivágni. 
Méret: kb. 270 x 70 x 130 mm
10 05 36 per db ................................... 1.430,—

Egyszerű karácsonyi jászol szalmatetővel

 

Ez az egyszerűen elkészíthető karácsonyi 
jászol könnyen megmunkálható rétegelt  
nyárfalemezből készül. A tetőfelületre a  
stílusnak megfelelően a hozzácsomagolt  
igazi szalmát kell ráragasztani. A jászol- 
figurák 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 .......................................................................................................................1.780,—

Alpesi karácsonyi jászol
 

Alpesi stílusú építőforma, a Jászolépítő  
egyesületek által ajánlott, könnyen meg- 
munkálható, puha farostlemezből és  
fenyőlécekből készül. A falakat jászolépí- 
tő habarccsal kell bevonni, így valósághű 
fal kinézetet kapnak. A habarccsal dombo- 
kat stb. is formálhatunk. Komplett csomag,  
ami magában foglalja a fenyőfaanyagot a  
zsindelyekhez, jászolépítő habarcsot  
és fapácot. 
TIPP: Jászolfigurákat (méret: kb. 80 – 90 mm) kérjük hozzárendelni! 
Alaplapméret: kb. 500 x 300 mm 
Magasság: kb. 220 mm
10 07 02 per db ......................................................................................................................4.820,—

Jászolfigurák 90 mm, 12-részes

Enyhén színezett garnitúra, Mária, József, 
Jézus, angyal, háromkirályok, pásztor, ökör, 
szamár és kettő birka. 
Alapanyag: műanyag
60 17 59 per cs. ................................... 3.530,—

HSS csigafúró - KEIL

Minőségi fúró, HSS, nagy teljesítőképességű gyors- 
acélból, DIN 338, jobbmenetes, 118°-os kúppalást 
csúcs, nagy rugalmasságú a hőformázott gyár- 
tásnak köszönhetően, ezáltal csökkentett a törés 
veszélye, optimális élettartam a nagy keménység 
által, alkalmas: fémekhez, NE fémekhez, öntvény- 
hez, műanyagokhoz. 10 darabos csomag prakti-
kus, zárható műanyag dobozban. Ø 3,2 mm 

20 08 67 10 db/cs. ............................... 1.870,—

További jászol-
figurákat és tartozékokat 

az 587. oldaltól talál!

Mohákat és füveket 
az 567. oldaltól talál!
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MUNKADARABOK106

Megvilágító trafó 1 - csendfény

Kompakt dugótranszformátor, alkalmas izzókhoz 
és LED-hez, csatlakozás  max. 3 db 3,5 V-os 
izzónak vagy kb. 30 LED-nek, 5-ös elosztó, elek-
tromos túlterhelésvédelem.
10 03 81 per db ................................... 4.500,—

Világító trafó 2 - állandó és villogó fény

 
Kompakt transzformátor kis izzókhoz és LED-
hez, max. 5 darab 3,5 V-os izzó vagy kb. 30 LED 
csatlakoztatható, 5-ös elosztó 3 állandó és 2 
villogó fénynek való nyílással, elektronikus túlter-
helés elleni védelemmel.
10 03 82 per db ................................... 6.660,—

Világító trafó távirányítóval

Egyedi távirányítós világító trafó, izzók és  
LED-k megvilágításához a legjobban alkalmas, 
max. 5 db 3,5 V-os izzó vagy kb. 30 LED csat- 
lakoztatható, 5-ös elosztó, 3 állandó és 2  
villogó fénynek való nyilással.
Különlegesség:  
●	 távirányító	és	5	tetszés	szerint	beállítható	 
 kimenet 
●	 kimenetenként	4	világítás	lehetséges:	 
 állandó, villogó, parázs és gyertyafény 
●	 4	Dim-kapcsolás:	25	%,	50	%,	75	%,	100	%	 
●	 dinamikus	villogó	fény	4	órán	keresztül	 
 lehetséges 
●	 háttérmegvilágításhoz	alkalmas

További funkciók: 
●	 4	órás	időzítés:	4	óra	után	minden	kimenet	 
 kikapcsol 
●	 1	gombos	funkció:	egy	gombbal	minden	 
 villogó fényt állandó fénnyé állíthatjuk
10 24 06 per db ................................... 8.100,—

Elemdoboz 6h - időzítés és csatlakozó
 

Praktikus elemdoboz, kapcsolóval választható 
az	állandó	működés	vagy	a	6	órás	időzítés,	
mely	az	idő	eltelte	után	kikapcsolódik.	Csatla-
kozó	egőhöz	vagy	LED-hez.	3	darab	AA	elemet	
teszünk	bele,	úgy	működik,	mint	egy	4,5	V-os	
laposelem.
TIPP: 3	db	ceruzaelemet	Mignon	AA	1,5	V	 
	 (cikkszám	100305)	kérjük	hozzárendelni.
10 23 18 per db ................................... 1.760,—

EHHEZ ILLIK

JÁSZOLÉPÍTÉS

Keleti jászol

 
Keleti	stílusú	korhű	forma,	könnyen	 
megmunkálható,	puha	farostlemezből		 
és	fenyőlécekből	készül.	A	falakat	jászol- 
építő	habarccsal	vonjuk	be,	így	élethű	fal- 
kinézetet	kapunk.	A	habarccsal	dombo- 
kat stb. is formálhatunk. Komplett  
csomag	jászolépítő	habarccsal,	 
fapáccal, és ablakráccsal. 
TIPP:	Jászolfigurákat	(méret	kb.	80	–	90	mm)	kérjük	hozzárendelni!	
Alaplapméret:	 kb.	500	x	300	mm 
Magasság:	 kb.	280	mm
10 07 63 per db ......................................................................................................................4.140,—

Téglaház - karácsonyi jászol

Valódi	téglából	készül	ez	a	szép	alpesi	tájat	idéző	karácsonyi	jászol.	A	természetes	építőköveket	
egyszerűen	a	készre	gyártott	malterünkkel	vagy	vízzel	oldható	enyvvel	rögzíthetjük	egymáshoz.	
Vízfürdőben	a	téglákat	ismételten	elválaszthatjuk	egymástól.	Fűrészelés	vagy	fúrás	nem	szükséges.	
Az	ideális	figuraméret	50	–	60	mm.	A	munkaleírásban	a	téglarakás	és	a	tetőfedési	munkálatokat		
szemléletesen	magyarázzuk.	Egy	jászolon	2	gyerek	is	dolgozhat.	Komplett	csomag	kb.	90	tégla,	
nyírfafurnér	zsindely	a	tetőhöz	és	szürke	karton.
TIPP: Kész	maltert	(cikkszám	102023),	barkácsenyvet	(cikkszám	400387),	jászolfigurákat	 
	 (cikkszám:	600076),	mohát	(cikkszám:	602752)	vagy	jászolépítő	habarcsot	 
	 (cikkszám:	101088)	kérjük	hozzárendelni.
Az	alaplap	mérete:	 kb.	240	x	220	mm 
A	jászol	mérete:	 kb.	210	x	100	x	100	mm	
10 21 23 per db ......................................................................................................................2.590,—
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Jászolfigurák 60 mm,  
12-részes

Alapanyag:	 műanyag
60 00 76 per cs. ................................... 2.050,—

Barkácsenyv / fehér enyv  
átlátszó-STANGER

Mennyiség:	100	g	/	munkaflakon
40 03 87 per db ...................................... 680,— 
 10 db-tól .................................. 650,—
Mennyiség:	200	g	/	munkaflakon
40 03 84 per db ...................................... 970,— 
 12 db-tól .................................. 930,—
Mennyiség:	1.000	g	/	utántöltő	flakon
40 03 85 per db ................................... 2.840,— 
 4 db-tól ................................. 2.770,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus:	 R6	/	AA	/	1,5	V 
M	x	Ø:	 50,5	x	14,5	mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—
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MUNKADARABOK 107JÁSZOLÉPÍTÉS

Lámpás - műanyag

Formás lámpás a karácsonyi jászolok stílusos 
befejezéséhez. Műanyagból, praktikus akasz-
tókarikával, izzóval, vezetékkel ellátva, dugós 
csatlakozóval a trafóhoz (cikkszám 100381) 
vagy elemsapkához (cikkszám 100383). 
Magasság: kb. 25 mm
10 03 84 per db ...................................... 830,—
 25 db-tól .................................. 760,—
Magasság: kb. 40 mm
10 16 22 per db ................................... 1.040,— 
 25 db-tól .................................. 950,—

Foglalat vezetékkel

Foglalat E5,5 kb. 50 cm készre forrasztott ve-
zetékkel, dugóval és izzólámpával 3,5 V. Olcsó 
változat jászolhoz, babaházakhoz és modellépí-
téshez.
10 19 86 per db ...................................... 710,— 
 10 db-tól .................................. 640,—

Hídfoglalat vezetékkel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabil foglalat E5,5 2 furattal a praktikus rögzíté-
shez, izzólámpával 3,5 V. Az 50 cm hosszúságú 
dugós kapcsolási vezetéknek köszönhetően 
a további munka egyszerűen és komplikációk 
nélkül lehetséges.
10 19 85 per db ...................................... 790,— 
 10 db-tól .................................. 710,—

Tartalék izzó E5,5 

Tartalék izzó műanyag  
lámpáshoz (cikkszám 100384  
és 101622), foglalat vezetékkel  
(cikkszám 101986) vagy hídfog- 
lalat vezetékkel (cikkszám 101985).
Izzó: 3,5 Volt 
Foglalat: E5,5 
Szín: fehér
10 16 21 5 db / cs. ................................... 760,—

Világító dióda vezetékkel

Erősen világító, kiváló minőségű SMD LED  
kb. 50 cm vezetékkel és csatlakozóval. Hosszú 
élettartamú, energiatakarékos és alacsony 
hőfejlesztésű. Ideális karácsonyi jászolhoz 
és modellépítéshez. Alkalmas a megvilágító 
trafónkhoz (cikkszám 100381 és cikkszám 
100382) és elemsapkához (cikkszám 100383).
Figyelem: a LED csak akkor világít, ha a 
polaritás megfelelő. A dugót két irányban lehet 
bedugni. Ha nem világít a LED, egyszerűen  
meg kell fordítani a csatlakozót.
10 19 84 per db ................................... 1.040,— 
 10 db-tól .................................. 950,—

Villogó, világító dióda, vezetékkel

Fehér LED-lámpa, villogó funkcióval, kb. 1,6 m 
vezetékkel és csatlakozó dugóval. Hosszú életű, 
energiatakarékos és alacsony hőfejlesztés. Ideá-
lis karácsonyi jászolokhoz és modellépítéshez. 
Alkalmas a megvillágító trafókhoz (cikkszám 
100381, 100382 és 102406) és az elemsapkáh-
oz (cikkszám 100383).
Figyelem: A LED-ek csak akkor világítanak, ha 
a polarítás egyezik. A csatlakozó dugót bárme-
lyik irányba bedughatjuk. Ha a LED nem világít, 
akkor a csatlakozó dugót csak fordítsa meg.
10 24 07 fehér, per db ............................ 610,— 
10 24 08 piros, per db ........................... 610,—

Elemsapka kapcsolóval

Sapka 4,5 V-os laposelemre (cikkszám 100304), 
alkalmas max. 3 db 3,5 V-os izzó közvetlen csat-
lakoztatásához, praktikus beépített kapcsolóval.
10 03 83 per db ...................................... 540,— 
 50 db-tól .................................. 490,—

LED szalag - 16 LED

LED szalag, 2 db AA elemmel működik, 
a 16 LED kb. 30 mm távolságra vannak 
egymástól. Öntapadó hátoldallal, egyszerűen 
gyönyörű hatásokat érhetünk el, pl. jászolnál, 
összeilleszthető részeknél, dekorációnál, stb. 
Melegfehér LED, be / kikapcsolóval és időbeállí- 
tással. A szalag tetszés szerint rövidíthető.
TIPP: Elemet (cikkszám 100305)  
 kérjük hozzárendelni.
LED méret: kb. 3 x 2 mm 
Hossz: kb. 55 cm
30 19 65 per db ................................... 1.680,—

Jászolépítő habarcs /  
vakolat

Sokoldalú modellező- 
massza jászol, ház,  
vasúti terep építéséhez.  
A porformájú maltert egy- 
szerűen vízzel higított enyv- 
vel elkeverjük. Kiválóan alkalmas  
falak vakolásához vagy sziklák, kövek és dom-
bok, stb. modellezéséhez. Az így keletkezett 
felületet kisimíthatjuk vagy a kívánt struktúrára 
alakíthatjuk. Száradás után a masszát tetszés 
szerint lefesthetjük, útmutatóval. 
TIPP: Enyvet (pl. cikkszám 400390)  
 kérjük hozzárendelni!
Tartalom: 1 liter = kb. 250 g
10 10 88 per cs. ...................................... 610,—

Natúrmoha

 
Ideális természetes dekorációkhoz, jászol- 
építéshez, stb. Az egyes darabok különböző, 
természetes méretben egy kb. 20 – 25 x  
20 – 25 cm-es méretet alkotnak.  Méretelté- 
rés természetességükből fakadóan lehetsé- 
ges. A színezésnek köszönhetően a mohalap 
friss, zöld színe hosszú ideig megmarad. 
Vastagság: kb. 2 – 3 cm 
Szín: zöld
60 27 52 per cs. ...................................... 810,—

EHHEZ ILLIK
Angyal Gábriel - polirezin

 
Gábriel, a hírvivő  
angyal, aranyozott  
szárnyakkal, akaszt- 
ható vagy állítható,  
kétféle. Véletlen- 
szerű motívum- 
választás.
Méret: kb. 9 cm 
Szín: piros / kék
60 32 20 per db ................................... 1.290,—

Gyapjas bárány

Szép polirezin bárányok, bolyhos műszörmével 
díszítve. Ideális karácsonyi jászolokhoz. Illik a 
11 – 15 cm-es jászolfigurákhoz.
Méret: kb. 6 cm
60 33 35 5 db/cs. ................................. 3.020,—

Jászol- és háztartási  
kellékkészlet -  
fa / fém
 

Hétrészes, univerzálisan  
alkalmazható dekorációs  
készlet.
Méret: kb. 4 – 14 cm
60 16 49 per cs. ................................... 2.800,— In
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MUNKADARABOK108

EHHEZ ILLIK

TÉGLAÉPÍTÉS - ÉPÍTMÉNYEK

Szabványos kemény farostlemez 

Vastagság: kb. 3 mm
10 00 33 DIN A4 (210 x 297 mm), per db .. 240,— 
10 00 34 DIN A3 (297 x 420 mm), per db .. 420,— 
10 00 38 600 x 300 mm, per db .............. 580,—

Kész malter
Univerzálisan felhasználható kész habarcs, teljesen természetes összetétel  
keményítőből, finom homokból, kalcium-szulfátból, mesterséges kötőanyagok  
nélkül, káros anyagoktól mentes. A vízzel elkevert masszát egyszerűen egy  
spatulával a felületre felkenjük. Már kb. 10 perc után jól egymásra tapadnak  
a téglák. Kb. 1-2 óra után a malter teljesen megszilárdul. Az építmények víz- 
fürdőben feloldhatóak, így a téglák végtelenül sokszor újra használhatóak.  
Szállítás praktikus, lezárható pohárban. Made in Germany.  
TIPP: Felkenéshez a fa spatulát (cikkszám 101186) kérjük hozzárendelni. 
Kb. 4 –5 téglaház (cikkszám 102012) elkészítéséhez elegendő.
10 20 23 kb. 300 g/doboz ......................................................................................................1.260,—
Kb. 10 téglaház (cikkszám 102012) elkészítéséhez elegendő.
10 20 24 kb. 1.000 g/doboz ...................................................................................................2.630,—

Elkészítési példa

TÉGLAÉPÍTÉS - ÉPÍTMÉNYEK
Téglák - építő elemek, nagy

Valódi égetett tégla praktikus formátumban kis 
építészeknek. Az arányok pontosan megfelelnek 
a kisméretű tömör téglának és egész ponto-
san egymásra rakhatóak. Hosszú élettartamú, 
robusztus és időjárásálló. Természetességükből 
adódóan kis leválások előfordulhatnak. Ideális 
gyerekcsoportoknak és a térbeli gondolkodás 
fejlesztésére. 
TIPP: A téglák kombinálhatóak a tégla építő- 
 elemekkel (cikkszám 102031). Használjon 
 hozzá kész maltert (cikkszám 102024).
Tartalom:  
● 150 db, kb. 60 x 30 x 15 mm

Szín: vörösesbarna, sötétbarna
10 22 74 per cs. ................................. 13.500,—

 
Téglák - építőelemek

 
 
 

 

TIPP: Tetőcserepet (cikkszám 102035),  
 kész martelt (cikkszám 102023) vagy  
 barkácsenyvet (cikkszám 400387)  
 kérjük hozzárendelni.
Tartalom: 
● fél tégla kb. 15 x 15 x 10 mm, kb. 33 db 
● egész tégla kb. 30 x 15 x 10 mm, kb. 150 db
10 20 31 per cs. ................................... 2.770,—

 
Építő elem csomag
Tartalom:  
● fél tégla kb. 15 x 15 x 10 mm, kb. 133 db 
● egész tégla kb. 30 x 15 x 10 mm, kb. 767 db
10 20 32 per cs. ................................. 13.280,—

Tetőcserép téglából

 
 

TIPP: Téglát (cikkszám 102032), kész maltert  
 (cikkszám 102024) vagy barkácsragasztót  
 (cikkszám 400387) kérjük hozzárendelni.
Méret: tetőcserép kb. 32 x 30 x 3 mm 
Tartalom: kb. 200 db.
10 20 35 per cs. ................................... 3.020,—

Téglaház

Az égetett agyagból készült igazi téglákkal  
való építés edzi a motorikus készséget és  
fejleszti a gyermekek térbeli gondolkodását.  
A természetes téglákat egyszerűen kész mal- 
terral vagy vízben oldódó enyvvel összera- 
gasztjuk. Vízfürdőben az épület részei ismét  
szétválnak és a téglák tetszés szerint újra fel- 
használhatóak. A munkaleírásban a téglafal  
építést és a tetőfedést szemléletesen elma- 
gyarázzuk. Egy ház építésén két gyerek is  
dolgozhat. A komplett csomag tartalma:  
kb. 100 tégla, fa a tetőhöz és nyílászáró  
szemöldökök. 
TIPP: Kész maltert (cikkszám 102023), barkács- 
 enyvet (cikkszám 400387) vagy fa ajtót és 
 ablakot (cikkszám 102097) kérjük hozzá- 
 rendelni. Alapnak alkalmas a kemény  
 farostlemezünk DIN A4  
 (cikkszám: 100033).
Méret: kb. 130 x 1.150 x 110 mm
10 20 12 per db ................................... 2.120,—
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TÉGLAÉPÍTÉS - ÉPÍTMÉNYEK

Fa - kellékkészlet várhoz

13 részes, univerzálisan alkalmazható készlet.  
A felvonóhíd teljesen működőképes és mozgat- 
ható az ajtótokban, amit mint a lépcsőt,  
a részekből összeépítünk.
TIPP: Illik a téglavárhoz (cikkszám 102215),  
 reep zsinórt (cikkszám 101624)  
 kérjük hozzárendelni.
Tartalom: 
● 4 ablak kb. 30 x 30 mm  
● 2 lépcső kb. 70 x 30 mm  
● 2 zászló kb. 22 x 20 mm  
● 4 torony kb. 60 x 60 mm  
● 1 híd kb. 60 x 60 mm 

Vastagság: 3 mm
10 22 16 per cs. ................................... 1.250,—

Fa - ajtó és  
ablak

Egy szép kiegé- 
szítés a tégla- és  
modellépítményekhez. Az ajtó mozgatható az 
ajtófélfában, ami négy darabból illeszthető öss-
ze. Egy ajtókilincset is mellékeltünk. 
TIPP: Illik a téglaházhoz (cikkszám 102012),  
 faenyvet (cikkszám 400392)  
 kérjük hozzárendelni. 
Tartalom:  
● 1 db. ajtó 50 x 30 mm 
● 2 db. ablak 30 x 30 mm  
● 1 db. házszámtábla 15 x 10 mm
Vastagság: 3 mm 
10 20 97 per cs. ...................................... 350,—

Tetőzsindely - fa,  
hódfarkú cserép
 
Ideálíis jászolépítéshez,  
modellépítéshez, babaház- 
hoz, madáretetőhöz, stb.  
Kezeletlen nyírfa rétegelt  
lemezből. Természetes elszíneződések,  
kisebb repedések, kéregleválások lehetségesek. 
TIPP: Fapácot (cikkszám: 501258)  
 kérjük hozzárendelni,  
Tartalom: 
● 88 egész zsindely kb. 24,7 x 16,5 mm 
● 16 fél zsindely kb. 24,7 x 8,3 mm

Vastagság: kb. 2,7 mm
10 21 25 per cs. ................................... 1.150,—

Téglaház - villa

Lépésről lépésre készült égetett téglából ez a  
modern villa, előtetővel. A ház hátoldala nyitott,  
így praktikusan lehet vele játszani, a belső be- 
rendezést magunk alakíthatjuk mint pl. lépcső,  
bútorok, világítás, stb.  A természetes építőkö- 
veket egyszerűen a készre gyártott malterünk- 
kel vagy vízzel oldható enyvvel rögzíthetjük  
egymáshoz. Vízfürdőben a téglákat ismétel- 
ten elválaszthatjuk egymástól.  
Fűrészelés és fúrás nem szükséges. 
A munkaleírásban a téglarakás és a tetőfedési munkálatokat  szemléletesen magyarázzuk. Egy villa 
megalkotásánál 2 gyerek is dolgozhat. Komplett csomag kb. 240 db tégla, 4 ablak és 2 ajtó rétegelt 
nyírfalemezből és szürke karton.
TIPP: Kész maltert (cikkszám 102023), barkácsenyvet (cikkszám 400387),   
 mohát (cikkszám: 602752) vagy jászolépítő habarcsot (cikkszám: 101088) kérjük hozzárendelni. 
Az alaplap mérete: kb. 330 x 220 mm 
A villa mérete:  kb. 240 x 165 x 175 mm
10 21 24 per db ......................................................................................................................4.640,—

Téglaház - karácsonyi jászol

Valódi téglából készül ez a szép alpesi tájat idéző karácsonyi jászol. A természetes építőköveket 
egyszerűen a készre gyártott malterünkkel vagy vízzel oldható enyvvel rögzíthetjük egymáshoz. 
Vízfürdőben a téglákat ismételten elválaszthatjuk egymástól. Fűrészelés vagy fúrás nem szükséges. 
Az ideális figuraméret 50 – 60 mm. A munkaleírásban a téglarakás és a tetőfedési munkálatokat  
szemléletesen magyarázzuk. Egy jászolon 2 gyerek is dolgozhat. Komplett csomag kb. 90 tégla, 
nyírfafurnér zsindely a tetőhöz és szürke karton.
TIPP: Kész maltert (cikkszám 102023), barkácsenyvet (cikkszám 400387), jászolfigurákat  
 (cikkszám: 600076), mohát (cikkszám: 602752) vagy jászolépítő habarcsot  
 (cikkszám: 101088) kérjük hozzárendelni.
Az alaplap mérete: kb. 240 x 220 mm 
A jászol mérete: kb. 210 x 100 x 100 mm 
10 21 23 per db ......................................................................................................................2.590,—
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Barkácsenyv / fehér enyv  
átlátszó-STANGER

Mennyiség: 100 g / flakon
40 03 87 per db ...................................... 680,— 
 10 db-tól .................................. 650,—
Mennyiség: 200 g / flakon
40 03 84 per db ...................................... 970,— 
 12 db-tól .................................. 930,—
Mennyiség: 1.000 g / utántöltő flakon
40 03 85 per db ................................... 2.840,— 
 4 db-tól ................................. 2.770,—

Figurák kb. 40 mm

Ezekkel az ülő  
illetve álló modell- 
figurákkal kreatív módon élethű jeleneteket lehet képezni. Megfelelően kiegészíti az épített környezet 
tantervtémát. Festés is lehetséges. Kötetlenül válogatva. Méretarány: 1:42. 
Alapanyag: műanyag

Szín: fehér
10 21 84 100 db/cs. ................................................................................................................5.360,—
Szín: színes
10 21 83 100 db/cs. ................................................................................................................5.940,—

EHHEZ ILLIK
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TÉGLAÉPÍTÉS - REPÜLŐMODELLEKMUNKADARABOK110

1 db = 716,—

Repülőmodelleink széles választé- 
kával minden iskolai korosztálynak 
megfelelő munkadarabot kínálunk 
kezdőknek és haladóknak egyaránt. 
Kizárólagosan fenntartható erdő- 
gazdálkodású ültetvényekről szár-
mazó balsafát dolgozunk fel.  
Nem pusztítjuk az őserdőt.

Tégla - vár

Az égetett, természetes téglából egy történelmi vár keletkezik sok kiegészí- 
tővel, mint pl. ablakok, lépcsők, zászlók és működőképes felvonóhíd. A tég-
lákat kész malterral vagy vízben oldódó enyvvel rözgíthetjük egymáshoz és 
vízfürdőben ismét elválaszthatóak. Így a téglák több építkezéshez is használ-
hatóak. Fűrészelés vagy fúrás nem szükséges. A mellékelt leírás tanmenet 
szerinti tippeket tartalmaz a téglaépítéshez. Egy vár építésén 2 gyermek is 
dolgozhat. Komplett csomag kb. 320 db tégla, 4 ablak, 2 lépcső, 2 zászló és 
1 nyírfa rétegelt lemezből készült vonóhíd (zsinórral) és szürke karton.
TIPP: Kész maltert (cikkszám 102023), barkácsenyvet (cikkszám 400387)  
 vagy jászolépítő habarcsot (cikkszám: 101088) kérjük hozzárendelni. 
Az alaplap mérete: kb. DIN A3 (297 x 420 mm) 
A vár mérete:  kb. 240 x 210 x 115 mm
10 22 15 per db ...............................................................................6.440,—

REPÜLŐMODELLEK

Léggömb - helikopter
 
 

 

A modell nagyon egyszerűen és gyorsan 
összeszerelhető. A léggömböt felfújjuk és máris 
indulhat a mókás repülés. 2 léggömbbel (kerület: 
kb. 500 mm). 
TIPP: Tartalék léggömböt (cikkszám 300589)  
 kérjük hozzárendelni! 
Rotor: Ø kb. 300 mm
10 08 06 per db ...................................... 490,— 
 20 db-tól .................................. 460,—

Bumeráng 250 mm -  
kész modell

 
Repülésre kész bumeráng 4 mm vastag 
polipropilénből, nagyon könnyű és úszóképes. 
Repülési távolság: kb. 18 – 20 m 
Méret  kb. 250 mm
10 07 94 per db ...................................... 650,—

DEPRON - sikló 320
 

 

 
Nagyon egyszerűen megépíthető repülőmo- 
dell kiváló repülési tulajdonságokkal. A törzset 
egy faléc képezi, a többi rész pedig késsel jól 
megmunkálható és szinte törhetetlen depron /  
polisztirol keményhabból áll. 
TIPP: UHU Por ragasztót (cikkszám 400044)  
 kérjük hozzárendelni. 
Fesztávolság: kb. 320 mm
10 14 08 5 db / cs. ................................ 2.700,—

Sikló 300
 
 
 

 
 

 
 

 

Az ideális bevezetőmodell az általános iskolá- 
ba. A Winkler illesztőszerkezettel a szárnyfelü- 
let nem esik olyan könnyen szét egy keményebb 
landolásnál, mint a hagyományos ragasztások- 
nál. Minden rész szépen kistancolva. A trimme- 
lés a praktikus műanyag orr eltolásával végez- 
hető el, nem szükséges ólom.
Fesztávolság: kb. 300 mm
10 14 09 5 db / cs. ................................ 3.580,—

Junior sikló 420
 
 
 
 
 
 
 
 

A Winkler illesztőszerkezettel a csodás sikló  
szárnyfelülete nem esik olyan könnyen szét  
egy keményebb landolásnál, mint a hagyo- 
mányos ragasztásoknál. A törzs fenyőlécek- 
ből áll, a szárnyfelület készen kistancolt.  
A trimmelés a praktikus műanyag orr eltolá- 
sával végezhető el, nem szükséges ólom. 
Fesztávolság: kb. 420 mm
10 14 10 5 db / cs. ................................ 4.640,—

1 db = 540,—

1 db = 928,—

● A repülő alkatrészek összeszerelése  
 csak illesztéssel, ragasztás nem szükséges. 
● Garantált siker. 
● A szárnyfelület nem esik olyan könnyen szét  
 keményebb landolásnál, mint a hagyomá- 
 nyos ragasztásoknál. 
● A trimmelés a praktikus műanyag orr eltolá- 
 sával végezhető el, nem szükséges ólom.

Winkler - illesztőszerkezet kezdőknek:
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REPÜLŐMODELLEK MUNKADARABOK 111

EHHEZ ILLIK

Hart - UHU

 

Gyorsan száradó ragasztóanyag kis részek 
ragasztásához, ideális modellépítéshez. Különö-
sen alkalmas veszélyeztetett ragasztófelületek 
megerősítéséhez, sokféle anyag felületének 
merevítésére és védőbevonására.
Mennyiség: 35 g / tubus
40 00 52 per db ................................... 1.390,—

Por - UHU

Gyorsan beszívódó  
speciális ragasztó polisztirol- keményhab 
összeragasztásához (pl.hungarocell), de más 
anyagok, pl. fa, papír, fém, kerámia, vakolat, 
textíliák és különböző műanyagok összekötésé-
hez is. Fényképek ragasztására is megfelel. Az 
elasztikus ragasztófilm öregedésálló, majdnem 
színtelen, vízálló és szárazon átlátszó.

Mennyiség: 40 g / tubus
40 00 44 per db ................................... 1.930,—

Junior - sikló 340
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
Ideális kezdőmodell. Minden rész előstancolt 
balsafából, egyszerűen összeépíthető ragasz-
tással. 
TIPP: UHU hart modellragasztót  
 (cikkszám 400052) kérjük hozzárendelni. 
Fesztáv: kb. 340 mm
10 14 24 5 db / cs. ................................ 2.840,—

Bumeráng

Csiszolás és fűrészelés lombfűrésszel pompás 
eredménnyel. Helyesen eldobva biztos, hogy 
visszatér. 
Szárnyhossz: kb. 200 mm
10 06 74 per db ...................................... 710,—

Sas 1 - siklórepülő

Egyszerű modell nagyon jó repülési tulajdonsággal.  
Előstancolt balsafa alkatrészekkel a biztos siker  
érdekében. Képes, angol leírással.
TIPP: UHU Hart modellragasztót  
 (cikkszám: 400052) kérjük hozzárendelni. 
Szárnytávolság: kb. 290 mm 
Szín:  kék
10 21 47 per db .........................................................................................................................860,— 
 10 db-tól .....................................................................................................................830,—

Sas 2 - siklórepülő gumimotorral

Egyszerű modell nagyon jó repülési  
tulajdonsággal. A propellert egy gumimotor  
hajtja meg. Előstancolt balsafa alkatrészekkel  
a biztos siker érdekében.  
Képes, angol nyelvű leírással. 
TIPP: UHU Hart modellragasztót 
 (cikkszám: 400052) hozzárendelni. 
Szárnytávolság: kb. 290 mm 
Szín:  kék
10 21 48 per db ......................................................................................................................1.150,— 
 10 db-tól ..................................................................................................................1.080,—

Sólyom - sikló gumimotorral

Kiváló aerodinamikai repülőtulaj- 
donsággal. A propellert egy gumi- 
motor hajtja meg, ami az egyen- 
letes repülést biztosítja.  
A fából és műanyagból előgyártott  
elemek az angol nyelvű ábrázolt  
leírás alapján, ragasztás nélkül  
könnyen összeszerelhetőek.  
Véletlenszerű színválasztás  
(piros vagy kék). 
Szárnyszélesség: kb. 400 mm
10 21 46 per db .........................................................................................................................860,— 
 10 db-tól .....................................................................................................................820,—

Propeller - siklórepülő gumimotorral

Ez a repülő nagyon meggyőző a  
nagyszerű repülési tulajdonságának  
és az élethű futóművének köszönhe- 
tően. A propellert egy gumimotor hajtja  
meg és gondoskodik a sima repülésről.  
Az egyes alkatrészek fából és műanyag- 
ból előgyártottak és a képes angol leírás  
alapján egyszerűen összeépíthetőek.  
Ragasztóanyag nem szükséges. 
Szárnytávolság: kb. 420 mm
10 21 49 per db ......................................................................................................................2.810,— 
 10 db-tól ..................................................................................................................2.660,—

1 db = 568,—

349.OLDAL

TIPP:
Készítsen egy  
technika-mappát!
Webáruházunkban minden mun-
kaleírást ingyenesen letölthet. Ha 
ezeket a mappában összegyűjti, 
akkor a teljesen kidolgozott 
munkaanyagok mindig kéznél 
vannak.
www.winkleriskolaszer.hu
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MUNKADARABOK112
REPÜLŐMODELLEK

Delta - Jet 300

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ezt a tetszetős vitorlást kézzel vagy a mellékelt 
gumival is el lehet indítani. A részletes leírás és 
az előstancolt balsarészek biztos sikert garan-
tálnak. 
TIPP: UHU hart modellragasztót  
 (cikkszám 400052) kérjük hozzárendelni. 
Fesztávolság: kb. 300 mm
10 07 83 per db ................................... 1.800,— 
10 14 12 5 db/cs. ................................. 8.080,—

Teeny - sikló 600
  

 

Csodás vitorlázó jó repülési tulajdonságokkal. 
A fesztáv hosszú repülési utakat garantál, 
előstancolt balsarészek a biztos siker érde- 
kében. 
TIPP: UHU hart modellragasztót  
 (cikkszám 400052) kérjük hozzárendelni. 
Fesztávolság: kb. 600 mm
10 07 92 per db ................................... 2.030,— 
10 14 25 5 db/cs. ................................. 9.150,—

Apolló - sikló 680
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
  
 
 
Erre a siklóra nagyon jó repülési teljesítmény 
jellemző. Számos rész előkészített, a kimart 6 
mm-es balsából készült szárnyprofilok a robusz-
tusságnak köszönhetően beváltak. 
TIPP: UHU hart modellragasztót  
 (cikkszám: 400052) kérjük hozzáren 
 delni. 
Fesztávolság: kb. 680 mm
10 07 85 per db ................................... 3.020,—
10 14 14 5 db/cs. ............................... 13.610,—

Főnix - sikló 900
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Vitorlázó repülő figyelemre méltó szárnyfesz-
távolsággal. Számos része előgyártott, a mart 
10 mm-es balsafa szárnyprofil a robosztussága 
által már bevált. A modellt már számos verse- 
nyen kitüntették. 
TIPP: UHU hart modellragasztót  
 (cikkszám 400052) kérjük hozzárendelni! 
Fesztávolság: kb. 900 mm
10 07 82 per db ................................... 4.820,— 
10 14 11 5 db/cs. ............................... 21.600,—

Tyvek - sárkány
 

 

 
 
 
 

 

Könnyen elkészíthető sárkány, csodálatos  
repülési tulajdonságokkal. A Tyvek egy fehér, 
papírhoz hasonló, eltéphetetlen és vízálló 
anyag, ami ragasztható, illetve színes ceru- 
zával, filccel vagy viaszkrétával színezhető. 
Csörlővel együtt. (100 m) 
Méret: kb. 1.000 x 760 mm
10 07 93 per db ................................... 1.750,—

Pegazus 1200
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Igényes modell bordázott építési módszer-
rel. Magasindítási képességekkel rendelkező 
vitorlázómodell. 1. versenyosztályú. Számos 
előkészített rész pl.: előstancolt bordák. Ther-
mikfék és oldalkormány. Pontos leírással és 
bevonópapírral. Évek óta bevált modell! 
TIPP: Kérjük UHU hart modellragasztót  
 (cikkszám 400052),  
 enyvet (cikkszám 400392) és  
 zsinórt (cikkszám 100845)  
 hozzárendelni. 
Fesztávolság: kb. 1.180 mm
10 07 86 per db ................................... 7.630,—
10 14 15 5 db/cs. ............................... 34.340,—

EHHEZ ILLIK

REPÜLŐMODELLEK

Profi Premium Plus szike  
9 mm - ECOBRA

Heavy Duty szike a nehezebb vágásokhoz,  
9 mm-es letörhető pengék, acélvezetés 2-szeres 
tolósávval és 4 pontos bezárással, teljes fém 
tok, penge SK2 karbonacélból , óriási élesség- 
hez, hajlíthatósághoz, szilárdsághoz, formál-
hatósághoz és törési toleranciához.
Hossz: 135 mm 
20 10 17 per db ................................... 2.230,—

Sárkányfólia - TYVEK

Vastagság: 43 g / m² 
Szélesség: 1,52 m 
Szín: fehér
10 08 00 per fm ................................... 1.780,—
 10 fm-től ............................... 1.690,—
 100 fm-től ............................. 1.610,—

183.OLDAL

Akrilfesték Patio Paint

01 12 21 35 43 53

59 60 65 70

Tartós, vízálló  
akrilfesték bel- és  
külterületre egyaránt. 

50 12 82 .. 59 ml / üveg ....................... 1.350,—

80 90

474.OLDAL
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MUNKADARABOK 113REPÜLŐMODELLEK - PNEUMATIKA / HIDRAULIKA

EHHEZ ILLIK
Műanyag tömlők
 
 
 
 

Tiszta és átlátszó, nagyon flexibilis, élelmiszer-
barát, kémiai anyagoknak ellenáll, öregedésálló, 
sokféle használatra.  
Rendelés egész méterben lehetséges.
Belső: Ø 3 mm 
Falsvastagság: 1 mm
10 09 49 per fm ...................................... 140,—

Fecskendő
 
 

Külső: Ø 17 mm, űrtartalom: 10 ml
10 09 45 5 db/cs. .................................... 590,— 
10 16 30 100 db/cs. ........................... 10.040,—
Külső: Ø 22 mm, űrtartalom: 20 ml
10 09 46 5 db/cs. .................................... 810,— 
10 16 31 50 db/cs. ............................... 6.910,—

Csiszolópapír -  
tekercs Easyroll -  
SCHULLER
 
 
 

Szélesség:  115 mm 
Tekercs: 4,5 m
20 03 71 durva, K 60, per db .............. 1.060,—
20 03 70 közepes, K 100, per db .......... 930,— 
20 03 69 finom, K 150, per db ............... 930,— 
20 09 87 extra finom, K 220, per db ..... 930,—

Magas indítású helikopter 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

A mellékelt gyorsindító segítségével (markolat)  
a helikopter felrepülhet akár 15 m magasra is 
majd lassan leereszkedik. Egyszerű lombfűrész- 
munka 4 mm-es rétegelt falemezből. Az építő- 
csomag leírást, sablonokat, kész gyorsindítót  
és biztonsági rotort tartalmaz. 
Hossz: kb. 290 mm 
Rotor: Ø kb. 200 mm
10 07 88 per db ................................... 2.750,—

Propeller - startrámpa

Egy kiváló ötlet. Egy kicsi villanymotor az 
állítható kilövőrámpán megpörgeti a propellert. 
A billentyű elengedése után azonnal elrepül kb. 
10 m távolságba a megadott irányba. Nagyon 
egyszerű felépítés, ahol a diákok megtanulják, 
hogyan kell elkészíteni egy áramkört elemmel, 
billentyűvel és villanymotorral. 
TIPP: Laposelemet 4,5 V (cikkszám 100304),  
 és adott esetben lemezvágó ollót kérjük 
 hozzárendelni. 
Méret: kb. 80 x 104 x 100 mm
10 07 89 per db ................................... 1.870,—

PH - robotkar
 

 
 
 
 
 
 

Egy valóban lenyűgöző és többszörösen bevált pneumatikus / hidraulikus modell. Az egyszerű és jól 
átgondolt kialakításnak köszönhetően a robotkar nagyon robusztus és megbízhatóan működik. Mivel 
6 fecskendő működteti, a következő mozdulatokat tudja kivitelezni: markoló nyitás / zárás; kar fel / le; 
kar jobbra / balra. 
Hossz: kb. 400 mm
10 14 39 per db ....................................................................................................................... 3.600,—

PNEUMATIKA / HIDRAULIKA

Különösen vonzóak, a gyakorlat- 
hoz közel állnak és nagyon kedvező 
áruak a pneumatika /hidraulika 
tanórára. A részletes leírás biztos  
sikert garantál. Építőcsomagjaink 
tartalmaznak minden szükséges 
részt fecskendővel és tömlőkkel. 
A tanulók gyorsan megtalálják a 
különböző megoldásokat és egyszerű 
modelleket találnak fel. Rendeljen 
tartalékba rögtön az egyes alap- 
anyagokból mint fecskendő, tömlő, 
stb.

Mintavédelem

VIDEÓ

Mintavédelem

217.OLDAL
193.OLDAL
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Mintavédelem

VIDEÓ

MUNKADARABOK114

EHHEZ ILLIK

PNEUMATIKA / HIDRAULIKA

Perforált lemez

Furat: Ø 4 mm (cinkezett rész),  
 Ø 3,8 mm (lakkozott rész) 
Furattávolság: 10 mm
Perforált lemez, 7 furat - fém
10 10 03 hossz 70 mm, per db .............. 100,—
Perforált lemez, 15 furat - fém
10 10 07 hossz 150 mm, per db ............ 190,—
Perforált lemezcsík, 25 furat - fém
10 10 08 hossz 250 mm, per db ............ 240,—

Tartalom:  
●	 6	x	250	ml,	fehér,	világos	valódi	sárga,	 
	 cinóberpiros,	sötétzöld,	kék	és	fekete
50 07 86 per készlet .......................... 10.240,—

Akrilfesték Acrylic készlet - Solo Goya - 
KREUL 6 x 250 ml

Darukampó

Hossz:	 kb.	40	mm 
Fűzőlyuk:	 Ø	kb.	3	mm 
Kampó:	 Ø	kb.	6	mm 
Alapanyag:	 műanyag
10 08 10 per db-tól ................................... 70,— 
 50 db-tól .................................... 60,—

VIDEÓ

VIDEÓ

Elektro-pneumatikus vezérlőblokk

Ezzel	a	zseniális	vezérlőblokkal	akár	három	munkahengeres	(fecskendő)	
pneumatikus-alkalmazások	is	elindíthatóak.	A	légnyomás-technika	most	
már	reálisan	is	megfigyelhető.	A	blokk	lelke	egy	nagy	telejsítményű,	szívó-	
és	kipufogófunkciós	elektromos	kompresszor	(4,5	V).	A	hengereket	három	
pneumatikus	váltószelep	vezérli.
TIPP:	3	db	mignon	ceruza	elemet	1,5	V	(cikkszám	100305)	 
kérjük	hozzárendelni.
Méret:	 kb.	140	x	110	mm
10 23 63 per db ............................................................................ 2.870,—

PH - robotkar elektro-pneumatikával

A	jól	bevált	pneumatikus	besztzeller	egy	kiegészítő	vezérblokk	segítségé-
vel	elektropneumatikusan	szabályozható.	A	légnyomás-technikát	nagyon	
reálisan	közelről	megfigyelhetjük.	Egy	nagy	teljesítményű,	szívó-	és	ki- 
pufogófunkciós	elektromos	kompresszor	(4,5	V)	három	váltószeleppel	 
a	következőképpen	mozgatja	az	robotkart:
●	 forgatja	a	kart 
●	 emeli	/	süllyeszti	a	kart 
●	 nyitja	/	csukja	a	markolót
TIPP:	3	db	mignon	ceruza	elemet	1,5	V	(cikkszám	100305)	 
	 kérjük	hozzárendelni. 
Hossz:	 kb.	400	mm
10 23 62 per db ............................................................................ 6.120,—

PH - emelő 
 
 
 
 

 

Ennek	az	erős	emelőnek	az	ollószerkezetét	2	fecskendő	(10	ml	+	20	ml)	
mozgatja	fel-	és	le.	Egy	egyszerű,	de	hatásos	munkadarab,	bevezetés-
ként	a	pneumatika	/	hidraulika	témában.
Méret:	 kb.	240	x	90	x	150	mm
10 14 36 per db ............................................................................ 1.790,—

PH - targonca
 
  
 
 
 
 

Ennél	a	nagyszerű,	praktikus	járműmodellnél	mindkét	munkahenger	
(fecskendő)	a	modellre	van	erősítve.	Kevés	változtatással	a	targonca	 
helyett	egy	darusautót	építhetünk.	Csak	egy	darukampó	szükséges	
hozzá,	ami	az	100810-es	cikkszám	alatt	rendelhető	meg.	
Hossz:	 kb.	300	mm
10 14 37 per db ..............................................................................1.650,—
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VIDEÓ

MUNKADARABOK 115
PH - targonca elektro-pneumatikával

A bevált PH-targonca továbbfejlesztése elektropneumatikus vezérlés-
sel. A rendszer lelke egy nagy teljesítményű, szívó- és kipufogófunkciós 
elektromos kompresszor, amely egy vezérlőszeleppel a munkahengert 
(fecskendő) le és fel mozgatja. Egyszerű felépítés és biztos siker a kész 
fémvezetőknek köszönhetően. A diákok megtanulják a hidraulika / pneu-
matika alapfunkcióit és egy egyszerű áramkör elkészítését.
TIPP: 3 db mignon ceruza elemet 1,5 V (cikkszám 100305)  
 kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 260 mm
10 23 61 per db ............................................................................ 3.340,—

PH - targonca
 

Egyszerű bevezetőmodell a pneumatika / hidraulika világába. Kifejlesztve 
és és tesztelve a KON TE XIS képzési projekt közreműködésével. 
Méret: kb. 255 x 166 x 88 mm
10 14 38  per db ............................................................................ 1.710,—

Sűrített levegős ágyú

Hatásos ügyességi játék, ahol három akadályt az ágyúval le kell dönte-
ni. Egy elektromos kompresszor a fecskendő gumidugattyúját egy nagy 
durranással a felállított akadály felé lövi. A kompresszor motor egyszerű 
áramköre (4,5 V) egyszerűen elkészíthető.
TIPP: 3 db mignon ceruza elemet 1,5 V(cikkszám 100305)  
 kérjünk hozzárendelni.
Hossz: kb. 220 mm
10 23 64 per db ............................................................................ 2.750,—

PH - homlokrakodó

 

 
  

A kormányozható homlokrakodó 2 pneumatika / hidraulika szerkezettel 
működik (4 fecskendő) és lapáttal vagy markolókarral megépíthető. A 
csomagot fecskendővel, tömlővel és részletes leírással szállítjuk. 
Hossz: kb. 400 mm
10 14 40 per db ..............................................................................2.650,—

PNEUMATIKA / HIDRAULIKA

EHHEZ ILLIK
Műanyag kerekek - LDPE

Robusztus műanyag kerék  
kedvező áron, saját gyártású,  
LDPE-ből készített, jól  
rögzül Ø 3 mm.mm-es  
tengelyre. Javított, puhább  
kivitelezés, nem mérgező  
műanyag.  
Méret: Ø 44 mm 
Szélesség: 14 m 
Furat: Ø 2,8 mm
10 09 54 per db ........................................ 80,—

Kompresszor 4,5 V      

Mini légsűrítő szívó- és  
nyomószeleppel. Ideális 
pneumatikai használatra,  
mint pl. a PH építőcsomagainkban.
Feszültség:  4,5 V egyenáram DC 
Szívó- és  
nyomócsatlakozás: 4 mm 
Méret:  85 mm, Ø 27 mm
10 23 43 per db ................................... 1.400,—

Mintavédelem

VIDEÓ
Mintavédelem

VIDEÓ

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
H x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. .................................... 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—
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MUNKADARABOK116 NAPELEMTECHNIKA

EHHEZ ILLIK
Sapkák -  
pamut
    Napvédő sapka I
50 01 53 per db ...................................... 520,— 
 10 db-tól .................................. 490,—

Napvédő sapka II
50 01 42 per db ...................................... 610,— 
 10 db-tól .................................. 570,—

Baseball sapka
50 01 55 per db ...................................... 770,— 
 10 db-tól .................................. 740,—

Rögzítőcsipesz / motorcsipesz

 
Szélesség: 8 mm 
Furat: Ø 3 mm

Méret: Ø 16 mm 
Fesztáv:  14 – 20 mm
10 09 41 per db ........................................ 80,—
Méret: Ø 25 mm 
Fesztáv: 21 – 30 mm
10 09 42 per db ...................................... 100,—

Egyszerű napelemes sapka
 

A diákok le lesznek nyűgözve ettől a csomagtól! 
Ha kisüt a nap, a ventillátor kellemesen hűti az 
arcot. Összeállításkor egy áramkör keletkezik 
napelemmel és motorral. Csak egy pontozóra, 
kalapácsra és ollóra van szükség. A napelem 
vízálló és nem törik. A sapkákat a diákok maguk 
hozhatják. 
TIPP: Sapkát kérjük hozzárendelni  
 (cikkszám: 500142, 500153 vagy 500155). 
Méret: kb. 95 x 115 mm
10 13 92 per db ....................................2.110,—

VIDEÓ VIDEÓ

Egyszerű napelemes autó

 

 
 
A napelemes autónak figyelemre méltó a  
teljesítménye és megbírkózik az emelkedőkkel  
is, 30°-ig. A szerkezet jól átgondolt és egyszerűen  
építhető. Az első tengely kormányozható. A napelem  
vízálló és nem törik. Az autót a diákok továbbalakíthatják  
és karosszériát építhetnek. Már semmi sem áll a verseny útjában az iskola udvaron. 
Hossz: kb. 174 – 200 mm
10 13 94 per db ......................................................................................................................2.840,—

Egyszerű napelemes csónak
 
 
 

Ez az elbűvölő, egyszerűen elkészíthető  
napelemes csónak figyelemre méltó  
sebességgel halad a nap erejének  
köszönhetően. Az úszótest styrodur  
kemény habból készül és nagyon  
könnyen megmunkálható. A napelem- 
cella vízálló és nem törik. A csónakot  
a diákok továbbfejleszthetik és nagy- 
szerű szerkezetek készülhetnek.
Méret: kb. 100 x 250 mm
10 13 93 per db ......................................................................................................................2.500,—

Napelemes - katamarán
 

Az úszóteste ennek a napelemes katamaránnak  
könnyen megmunkálható polisztirol - keményhabból  
készül. Az egyszerűen összeállítható napelemes  
külső fedélzeti motort egy 1.000 mA-es vízálló és  
nem törékeny napelem hajtja meg. Építőcsomag  
részletes leírással, napelemes motorral és napelemmel. 
Hossz: kb. 320 mm

Hajó hajtómű - készlet
 
Ez a  
készlet egy  
RE 260-as,  
talapzattal ellátott motorból, egy  
kuplungcsőből és egy minőségi préselt  
csapágypersellyel ellátott tönkcsőből áll. 
Alapanyag: sárgaréz és acéltengely 
Tengely: kb. Ø2 x 150 mm 
 törésálló hajócsavarral
10 08 22 per készlet ............................ 1.210,— 
 10 készlettől ......................... 1.140,—

MINŐSÉG: Minden Winkler napelemes-építőcsomagot  
kiváló minőségű tokos / öntött napelemmel szállítunk!

NAPELEMTECHNIKA - ALTERNATÍV ENERGIA

A napelem időközben alternatív energiaforrássá nőtte ki 
magát és a sokoldalú építőcsomagjaink segítenek, ezeket a 
környezetkímélő energiaforrást egyszerű módon szemléltetni. 
Áramkör, mozgási energia vagy fűtési energia: napelem ener-
gia - sokoldalúan lenyűgöz!
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MUNKADARABOK 117NAPELEMTECHNIKA

EHHEZ ILLIK

HátoldalElőlap

Napelem öntött 1,0 V / 500 mA

 
 
 

10 15 88 per db ................................... 1.780,—
 10 db-tól ............................... 1.690,—

Légcsavar 3-lapátos – 90 mm

 

Méret: Ø kb. 90 mm  
Furat: Ø kb. 2 mm 
Alapanyag:	 műanyag
10 18 31 per db ...................................... 210,— 
 10 db-tól .................................. 200,—

Napelem tokos 0,5 V / 1.000 mA

 
 
 

10 04 75 per db ................................... 1.780,—
 10 db-tól ............................... 1.690,—

HátoldalElőlap

VIDEÓ

H
át

ol
da

l

Napelemes - malom

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egy	klasszikus,	diákbarát	napelemes	modell,	
amely	áttekinthető	és	érthető	módon	magyaráz-
za	el,	hogyan	lehet	a	napenergiát	egy	napelem	
segítségével	átalakítani	elektromos	energiává,	
amely	aztán	meghajt	egy	napelemes	motort.	A	
napelemes	malom	egyszerűen	megépíthető	a	
nyárfafurnér	rétegelt	lemezből,	valamint	kiváló	
minőségű,	öntött	napelemmel	(1	V,	500	mA)	és	
napelemes	motorral	szállítjuk.	A	napelem	vízálló	
és	nem	törik.
Magasság:	 kb.	200	mm
10 18 61 per db ................................... 2.240,—

Napelemes - helikopter
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A	jól	átgondolt	és	sokszor	letesztelt	napelemes	
demonstrációs	modell	könnyen	megmunkálható	
rétegelt	nyárfalemezből	készül.	Az	erős	1.000	
mA-es	napelem	víz-	és	törésálló.	Forrasztás	
nem	szükséges.	
Hossz:	 kb.	300	mm
10 07 52 per db ................................... 2.860,—

Napelemes - pillangó

Ez	a	röpködő	pillangó	szembetűnő	a	teraszon	
és	a	balkonon.	Az	acéldrótra	rögzített,	dekorgu-
miból	készített	pillangó	mérete	kb.	100	x	80	mm,	
amelyet	egy	excenterrel	rendelkező	napelemes	
motor	hajt	meg	és	a	napenergiát	átalakítja	egy	
természethű,	repkedő	mozgássá.	Egyszerűen	
megépíthető	napelemes	építőcsomag	nem	tö-
rékeny	és	vízálló,	erős	1V	–	500	mA-es	napelem-
mel	és	részletes	leírással,	kiegészítő	informá- 
ciókkal	a	napenergia	témához.	
Magasság:	 kb.	250	mm
10 19 02 per db ................................... 2.390,—

Napelemes - ventillátor

 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Praktikus	ventillátor	forró	napokra.	Kiváló	
minőségű	és	robusztus,	öntött	napelemün-
ket	használjuk,	1	V	/	500	mA	erős.	A	légcs-
avar,	a	speciálisan	formált	lapátjaival	nagy	
levegőteljesítményt	nyújt.	A	napelem	vízálló	 
és	törésálló.
Magasság:	 kb.	125	mm
10 14 20 per db ................................... 2.300,—

Napelemes - körhinta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Ezzel	a	nagyon	szép	és	egyszerűen	felépít- 
hető	napelemes	állómodellel	játékos	módon	
mutatjuk	be,	hogy	változik	a	napenergia	áram- 
má	és	mozgássá.	A	körhinta	az	egyszerű,	 
szinte	súrlódásmentes	szerkezetének	köszön- 
hetően	napsugárnál	egy	figyelemre	méltó	for- 
gási	sebességet	ér	el.	Építőcsomag	részletes	
építési	leírással,	napelemmel	és	napelemes	
motorral.	A	napelem	vízálló	és	nem	törik.
Méret:	 kb.	160	x	160	x	210	mm
10 13 95 per db ................................... 2.870,—

Napelemes - versenyautó

Az	elektromobilitás	egy	nagy	jövőcél.	 
Mi	kicsiben	kezdjük	és	egy	teljesen	működő- 
képes,	sportos,	irányítható	napelemes	jármű- 
vet	kínálunk.	A	versenyautó	jó	közlekedési	
tulajdonságai	meggyőzőek.	Egyszerű	felépítés	
rétegelt	nyárfalemezből,	hajtóműmotorral	és	
törésálló,	vízálló	1	V		/		500	mA-es	napelemcel-
lával.	Részletes	építési	leírás	sablonokkal	és	
gazdag	információval	fotovoltaika	témában.		
Hossz:	 kb.	180	mm
10 19 73 per db ................................... 2.990,—

VIDEÓ

VIDEÓ
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MUNKADARABOK118
NAPELEMTECHNIKA - ALTERNATÍV ENERGIA

Napelemes - versenyautó akkuval

Innovatív építőcsomag a napelemtechnika és energiatárolás témához. A kiváló minőségű  
napelem (2 V / 120 mA) napsütésnél egy NiMH-akkut (1,2 V) tölt fel. Ha az akku teljesen fel van 
töltve, akkor az autó több mint egy (!) óráig száguld. A működőképes áramkör felépítése egy  
rétegelt falemezen történik rajzszögekkel. Az első tengely kormányozható. Rajtra fel!
Hossz: kb. 250 mm
10 21 97 per db ......................................................................................................................3.220,—

Napelemes - forgó repülő

 

Egyszerűen elkészíthető és sikeresen alkalmazható napelemtechnika: amint rásüt a nap a nap- 
elemre, megkezdi a repülő a körberepülését. Ezt a tetszetős, mozgó modellt egy kiváló minőségű, 
öntött napelem (1,0 V – 500 mA) működteti, amely a repülőt egy látványos sebességre gyorsítja fel.  
A napelem vízálló és nem törik. A forgó repülő elkészítéséhez egy PET-palack (leg. 1 liter)  
szükséges, amelyet az építőcsomag nem tartalmaz. 
Fesztávolság repülő: kb. 150 mm
10 18 47 per db ......................................................................................................................2.290,—

Napelemes  hajó lapátkerékkel
 

 

A sokszorosan bevált és közkedvelt napelemes hajó garantálja a napelemtechnika sikeres alkal- 
mazását az iskolában. A zseniálisan egyszerű, zavarmentes hajtómű és egy új, vízálló napelem  
(1 V / 500 mA) bámulatos menetteljesítményt nyújt. Egyszerűen megépíthető rétegelt falemezből  
és hungarocell úszótestből. 
Hossz: kb. 320 mm
10 07 53 per db ......................................................................................................................3.200,—

EHHEZ ILLIK

NAPELEMTECHNIKA

Napelemes - virág
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egy varázslatos belépő munka a napenergia 
témába. A virág elkezd forogni, amint napfény éri 
a napelemet. A modell egyszerűen megépíthető 
és bemutatja gyermekbarát módon a napelem 
és napelemes motor összhatását. 
Magasság: kb. 230 mm
10 13 96 per db ................................... 2.840,—

Napelemes - elemtöltő állomás  
éjszakai világítással

Rétegelt lemezből és  
pár elektronikai kompo- 
nensből egy működőké- 
pes és praktikus mignon  
elem töltőállomás készül.  
Az áramkört nagyon  
egyszerűen és diák- 
barát módon készít- 
hetjük el a rajzszege- 
ken. Az IC vezérelt  
töltő funkció mellett van  
az állomásnak egy fehér LED-je,  
amely sötétben automatikusan elkezd világítani. 
Barkácscsomag ceruzaelemmel és napelemmel.
TIPP: Kétoldalú ragasztószalagot  
 (cikkszám 400194) kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 170 mm
10 22 47 per db ................................... 2.510,—

VIDEÓ
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Napelemes - kísérlet készlet iskoláknak
 
 
 
 
 
 
 
Tartalom: 
● 5 napelem öntött 1,0 V / 500 mA 
● 5 napelem motor talpazattal 
● 5 légcsavar 3-lapátos Ø 90 mm 
● 10 mérővezeték krokodilcsipesszel
10 19 57 per cs. ....................................................................................................................13.750,—

Légcsavar 3-lapátos - 112 mm

Univerzálisan  
alkalmazható,  
műanyag,  
robosztus és  
ütésálló. 
Méret: Ø kb. 112 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm 
Alapanyag: műanyag
10 08 43 per db ...................................... 200,— 
 20 db-tól .................................. 190,— 
 100 db-tól ................................ 180,—

187.OLDAL
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EHHEZ ILLIK
Napelemes motor- S260
 
 

Kivitelezés: talp nélkül
10 16 27 per db ...................................... 650,— 
 10 db-tól .................................. 620,—
Kivitelezés: talppal
10 09 34 per db ...................................... 760,— 
 10 db-tól .................................. 720,—

Napelemes - kerekező
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ez a klasszikus napelemes modell 6 mm-es 
rétegelt nyárfalemezből készül fűrészeléssel, a 
nagy meghajtókereket készen küldjük. A pontos 
leírás és az eredeti nagyságú sablonok lénye-
gesen megkönnyítik ennek a szép modellnek az 
elkészítését. A napelemes motor meghajtása a 
mellékelt 1000 mA-es napelemmel történik.
Alaplap mérete: kb. 120 x 120 mm 
Magasság: kb. 175 mm
10 05 49 per db ................................... 2.860,—

Napelemes - kút
 
 
 
 
 
 

 

 

Bevetésre kerül két erős teljesítményű és vízálló 
napelem, egyenként 1 V / 500 mA, melyek egy 
elektromos szivattyút hajtanak meg. A napelem 
fokozatmentesen állítható. Teljes építőcsomag 
víztartállyal, keringető szivattyúval, 2 napelem-
mel és részletes, diákbarát leírással. 
Magasság: kb. 200 mm
10 05 61 per db ................................... 4.630,—

Napelemes lámpa akkumulátorral

Ez a lenyűgöző napelemes lámpa bizonyítja, hogy a kiváló minőségű napelemtechnika egysze- 
rűen is elkészíthető. Egy napelemcella (2 V / 120 mA) feltölt nappal egy NiMH-Akkumulátort (1,2 V), 
amely éjszaka egy fehér színű LED-et működtet. A kapcsolás felépítése egy rétegelt nyárfalemezre 
történik (85 x 60 mm) és 6 rajzszeg szolgál a 3 elektronikai alkatrész forrasztási pontjának. A szíve 
egy négypólusos IC, amely nappal az akkumulátor feltöltését szabályozza és éjszaka automatikusan 
bekapcsolja a fehér LED-et. Az IC egyidejűleg DC-feszültségszabályzóként is működik, amely az  
1,2 V akkufeszültségből a szükséges 3,2 V-t előállítja a fehér LED-nek. Ahhoz, hogy megvédjük az 
elektronikát a szabadban a nedvességtől, beépítettük a kapcsolást a mellékelt műanyag házba.  
A mellékelt alumíniumlappal a lámpa rögzíthető egy pálcára, kerítésre vagy a falra. A lámpa sok- 
oldalúan használható: pl.: házszámok, buszmegállók világítására vagy 1,2 V-os akkumulátorok 
töltésére, stb. Szállítás napelemcellával, akkumulátorral és műanyag házzal.
TIPP: Ragasztószalag, kétoldalú (cikkszám 400194) hozzárendelhető.
Méret: kb. 70 x 90 mm
10 18 62 per db ...................................................................................................................... 2.940,—

Napkollektor
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Az abszolút működőképes kollektor a vizet kb.  
1 óra alatt több, mint 70 C°-ra melegíti fel. A cen- 
trifugál szivattyút két erős teljesítményű és vízál-
ló napelem működteti, egyenként 1 V / 500 mA.  
A kollektort egy kiváló minőségű plexiüveg fedi 
le. A víztartályt a csomag nem tartalmazza. 
Méret: kb. 300 x 210 mm
10 07 21 per db ................................... 5.360,—

Napelem - modul 3 V

Abszolút működőképes és a gyakorlatban 
használható napelemes panel. Három nagy 
teljesítményű, víz- és törésálló, egyenként 
1 V / 500 mA-os napelemet sorba kapcsol-
va erőteljes 3 Volt  / 0,5 Amper teljesítményt 
kapunk. Ideális napelemes kísérletekhez és 
számos elektromos modell működtetéséhez. 
A panel kiváló plexiüvegből készült és fokozat-
mentesen dönthető. 
A napelemes panel mérete: kb. 200 x 100 mm
10 07 56 per db .....................................4.640,—

VIDEÓ

187.OLDAL

Soros kapcsolás a 
feszültség növelésére: 
Pozitív pólust a   
negatív pólushoz  
és fordítva 
 
 

Párhuzamos kapcsolás az áram erősség 
növelésére:
Mindig a pozitív pólust  
a pozitívhoz és a  
negatív pólust a  
negatívhoz

TIPP
Növelje meg a napelemes modellek teljesítményét több napelemes cella kombinálásával:

A megadott értékeket csak teljes napfénynél és felhőtlen égboltnál lehet elérni.  
A neoncsövek nem nyújtanak elegendő energiát. In
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ELEKTRONIKAI FORRASZTÁSI GYAKORLATOK

Forrasztócin - elektronika 
Speciálisan az elektronikához, 
elektrotechnikához, híradás- és  
miniatűrtechnikához. Kiváló minő- 
ségű német márkás cinn. Halogén- 
mentesen aktivált kolofónium - folya- 
dékkal. A folyadékmaradványok átlátszóak, 
szárazak, kemények és nem tűnnek rozsdásnak. 
Összetétel: Sn 60, Pb 38, Cu 2 
Olvadáspont: 183° C 
Vastagság: Ø 1 mm
20 04 83 250 g/tekercs ....................... 3.460,— 
	 10	tekercstől ........................ 3.280,—

Univerzális forrasztópáka S30,  
30 W tartós pákabetéttel - ERSA

● teljesítmény: 30 W  
● pákahegyforma: véső alakú  
● max. hőmérséklet: 380° C  
● felfűtési idő: kb. 2 perc
20	04	62	 fix	ár	per	db .........................11.990,—

Forrasztási gyakorlat - villogó  
karácsonyfa
 
 

5 felváltva villogó világító dióda a karácsonyfát 
eredeti módon világítja meg. Egy egyszerűen 
elkészíthető kartonos áramkör kezdő forrasz-
tóknak, amely lelkesíteni fog.
TIPP: 9 V-os elemet (cikkszám 100308)  
 adott esetben kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 100 x 70 x 50 mm
10	08	96	 per	db ................................... 1.250,—

Forrasztási	gyakorlat	-	jelzőlámpa
 
 
 

A három világító dióda (piros, sárga, zöld)  
a drót érintkező megnyomásával felvillan.
TIPP: 9 V-os elemet (Cikksz. 100308)  
 adott esetben kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 110 x 70 x 50 mm
10	08	93	 per	db ................................... 1.080,—

Forrasztási gyakorlat - szív /  
világítótorony

Egy pirosan villogó Jumbó-LED (Ø10 mm) 
képezi a lelkét ennek a forrasztási gyakorló 
munkának. A mellékelt anyaggal az ábrázolt 
áramkörök egyikét építhetjük meg. 
TIPP: 9 V-os elemet (cikkszám 100308) adott  
 esetben kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 110 x 70 x 50 mm
10	08	94	 per	db ................................... 1.070,—

Elem	9	V	-	PANASONIC
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 6F22 / 9 V 
M x Sz x M: 48,5 x 26,5 x 17,5 mm
10	03	08	 per	db ...................................... 530,— 
10	13	48	 12	db/előnyös	csomag ........ 6.050,—

ELEKTRONIKAI	FORRASZTÁSI	GYAKORLATOK

A következő elektronikai csomagokat mi fejlesztettük, ki forrasztási gyakorlat 
kezdőknek. Itt nagyon egyszerű kapcsolásokról van szó nagyon kevés elektronikai 
építőelemmel. Az építőelemek helymeghatározásával ellátott mintát a mellékelt kar-
tonra kell ráragasztani és ki lehet színezni. A lyukakat az építőelemek csatlakozóinak 
és a vezetékeknek ki kell fúrni vagy egy lyukasztóval ill. tűvel lehet kiszúrni. A bele-
tolt részeket és vezetékeket végezetül össze kell forrasztani a kartonlap hátoldalán. 
Az áramellátás egy „klipsz“-csatlakozón keresztül történik egy 9 V-os elemmel, ami 
egyidejűleg műszerállvány is.

Forrasztási gyakorlat robot

Ez az építőcsomag a 2016-os Make-Munich  
fesztiválra  készült és tökéletesen alkalmas kezdő  
forrasztóknak. A LED-eket és az ellenállásokat egy  
lézerrel előre kivágott rétegelt nyárfalemezre forrasztjuk.  
A gyakorlat végén egy kis ragyogó szemű farobotot kapunk. 
TIPP: Elemet 9 V (cikkszám 100308) kérjük hozzárendelni. 
10	21	71	 per	db ......................................................................................................................1.080,—

181.OLDAL
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Forrasztó gyakorlat - villogó smiley
 
 

 
Ez a Smiley két villogó LED-szemmel mindig 
jókedvű. Összesen 6 világító diódát kell beépí- 
tenünk. Egy eredeti kartonáramkör, amely kü- 
lönösen alkalmas kezdő forrasztóknak. Az el- 
készítéshez a mellékelt mintát vagy saját ter- 
vet is használhatunk. 
TIPP: 9 V elemet (cikkszám 100308)  
 kérjük hozzárendelni! 
Méret: 100 x 80 mm
10 08 97 per db ................................... 1.150,—

Kilincsakasztó - smiley

Ez a vicces elektronikus kilincsakasztó meg- 
mutatja, hogy pont milyen hangulatban va- 
gyunk. Gombnyomásra a felső smileyn 4  
zöld LED és 2 zöld villogó szem jó hangula- 
tot mutat, míg 4 piros LED és 2 piros villogó  
szem pedig a rossz hangulatot az alsóban.  
Egy rétegelt nyárfalemezen készítjük el,  
amelyet kilincsakasztó formára vágunk.  
A csatlakozásokat a hátoldalon forrasztjuk  
össze. Egy nagyon pontos bekötési és for- 
rasztási tervvel, amit a hátoldara fel is  
ragasztunk, garantáltan elkészíthető.
TIPP: Elemet 9 V (cikkszám 100308)  
 kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 260 mm
10 23 97 per db ................................... 1.750,—

Elkészítési példa

Forrasztási gyakorlat - villogó figyelmeztető tábla

 
 
 
 

 
 
 

 

Egy egyszerű, viszont hatásos forrasztási gyakorlat a közúti közlekedésből. Öt piros világító dióda 
villog felváltva és figyelmeztet a közlekedési akadályra. A figyelmeztető tábla pontosan ráillik az irá-
nyítható terepjárónkra (cikkszám 100500), amely ezáltal egy igazi autómentő járművé fejleszthető. 
TIPP: 9 V-os elemet (cikkszám 100308) kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 100 x 60 mm
10 08 98 per db ...................................................................................................................... 1.170,—

Forrasztási gyakorlat - sétáló emberke kutyával, ellenállásokból

Egy igazán mókás forrasztási gyakorlat.  
A két vidám kutyasétáltató emberke  
ellenállásokból és LED-ekből készült.  
Ha az elemet bekötjük, akkor a LED  
fejek világítanak. Az ellenállások forrasz- 
tása egy kis kézügyességet és biztos  
kezet igényel.
TIPP: Elemet 9 V (cikkszám 100308) kérjük hozzárendelni.
10 21 70 per db ......................................................................................................................1.080,—

Forrasztási gyakorlat - hipnózis - kobra

Ez egy mély benyomást keltő, de egyszerűen elkészíthető darab  
kezdő forrasztóknak, ami csak néhány részből áll: 2 RGB-LED,  
2 ellenállás és egy 9 V-os elemcsatlakozó. A két LED eltérő  
színes játéka piros, zöld és kék alapszínekben majdnem  
hipnotikus hatást gyakorol a szemlélőre.
TIPP: Elemet 9 V (cikkszám 100308) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 90 x 70 mm
10 21 68 per db ......................................................................................................................1.120,—

Forrasztási gyakorlat - tűzoltóautó

Ennek a mókás forrasztási gyakorlatnak 2 villogó kék LED-je van. A munkadarabot kimondottan 
kezdőknek terveztük, így a gyerekek örömüket lelik a forrasztásban. Az eredmény egy megnyerő 
tűzoltóautó, amelyet bárki szívesen az íróasztalára tenne. Az elem képezi a talpat.
TIPP: Elem 9 V (cikkszám 100308) rendelhető.
Méret: kb. 97 x 61 mm
10 24 27 per db ......................................................................................................................1.940,— In
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ELEKTRONIKAI SZORÍTÓSZERKEZETEK

Litze huzal - fényes
 

Áramkörök  
drótozására kivá- 
lóan alkalmas,  
jól forrasztható.  
Ónozott réz. 
Vastagság: Ø 0,5 mm
10 04 19 10 m/tekercs ........................... 500,— 
	 10	tekercstől ........................... 480,—

LED dióda - E10
 

 
Színek + számok: 
fehér-00, sárga-10, piros-30, zöld-50 
A színek számát kérjük megadni!
10 20 19 .. 10 db/cs. ........................... 1.300,— 
 5 cs.-tól/szín ..................... 1.170,—

Áramkör

 
 
 
 
 

Az első lépés az elektronikába az egyszerű 
áramkör. Winkler szorítószerkezet: praktikus 
lyukacsos lap szorítócsipeszekkel lehetővé teszi 
az áramkör szerszámok és forrasztás nélküli 
felépítését és szétbontását. Gyermekbarát mun-
kalappal. 3. osztálytól. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304)  és az  
 építőcsomagot a praktikus tárolóhoz  
 (cikkszám: 100901) kérjük hozzárendelni.
10 08 91 per db ................................... 1.280,—

Tárolódobozka
 

Egyszerű építőcsomag, építőrészek és elemek 
tárolására alkalmas a következő építőcsoma- 
goknál: áramkör (cikkszám 100891), áramkör 
soros- és párhuzamos kapcsolás (cikkszám 
100892) és elektronikai kezdőcsomag  
(cikkszám 100900). 
Méret: kb. 120 x 100 x 40 mm
10 09 01 per db ...................................... 880,—

Áramkör, soros- és  
párhuzamos kapcsolás
 
 
 

 
Ezzel az építőcsomaggal egy egyszerű áramkör, 
valamint egy soros- illetve párhuzamos kapcso-
lás is felépíthető. Winkler szorítószerkezet: prak-
tikus lyukacsos lap szorítócsipeszekkel lehetővé 
teszi az áramkör szerszám- és forrasztásmentes 
felépítését és szétszedését. Gyermekbarát 
munkalappal. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) és  
 egy praktikus tárolódoboz építőcsomagot  
 (cikkszám: 100901) kérjük hozzárendelni!
10 08 92 per db ................................... 1.400,—

Lyukacsos lap - Winkler szorítószerkezet
 

 

Lyukacsos lap Winkler szorítószerkezetekhez:  
elektronikai áramkörök felépítése és szétsze-
dése szerszám és forrasztás nélkül. A praktikus 
10,2 mm-es rácsméretnek köszönhetően rövi-
debb drótos építő elemek is jól beilleszthetőek. 
(PHILIPS / Schuco rendszer: 15 mm)
80 lyuk: Ø 5 mm 
Rácsméret: 10,2 mm 
H x Sz x M: 104 x 84 x 9 mm 
Alapanyag: műanyag
10 09 02 per db ...................................... 140,— 
 10 db-tól .................................. 130,—

Elektronikai-kezdőcsomag,	9	áramkör
 
 
 
 

 

Ezzel az építőcsomaggal 9 különböző áram-
kör építhető fel, ideális az egyes építőelemek 
működésének a megértéséhez: ellenállás, 
dióda, világító dióda, tranzisztor, kondenzátor, 
berregő. Winkler szorítószerkezetekhez: elek- 
tronikai áramkörök szerszámok és forrasz- 
tás nélküli felépítéséhez és szétszedéséhez. 
Nyolcoldalas munkafüzettel, 5. osztálytól. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) és  
 praktikus tárolódobozt (cikkszám 100901) 
 kérjük hozzárendelni.
10 09 00 per db ................................... 2.030,—

Rögzítő	rugó	-	Winkler	rögzítő	rendszer

 
 

Rögzítő rugók a Winkler rögzítő rendszerhez: 
elektronikai áramkörök felépítése és szétszedé-
se szerszám és forrasztás nélkül. Egyszerű és 
megbízható érintkezés, ónozott rugóacéldrót. 
A kétrészes rögzítő rugó egyszerűen felülről 
a lyukacsos lapba helyezhető anélkül, hogy 
szétszednénk. 
TIPP: Kompatibilis a PHILIPS / Schuco kísérleti  
 technika szorítószerkezetével. 

10 03 94 25 db/cs. ............................... 1.550,—
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ELEKTRONIKAI	SZORÍTÓSZERKEZETEK	KEZDŐKNEK

Elektronikai áramkörök felépítése for- 
rasztás és szerszámok nélkül. Kiválóan 
alkalmas kezdőknek az elektronikában.  
A rugós csipeszeket a kivánt helyre kell  
bedugni a lyukacsos lapon. Az elektro-
nikai részeket így egyszerűen és érintke-
zésbiztosan tudjuk rögzíteni. Az áram-
köröket egyszerűen és gyorsan lehet 
változtatni vagy leépíteni, ideális kísérle-
tekhez.

10 30 5000

 

Eredeti Winkler munkadarabok

• Pedagógusok fejlesztették és tesztelték!
•	 Könnyen	érthető	munkaleírás
• Teljes anyagkészlet
•	 Garantált	oktatói	siker
 Tájékoztatás: A fotókon  
	 kész	munkák	láthatóak.	 
	 Kéziszerszámok,	csiszolóanyagok	 
	 illetve	ragasztó	szükséges.	Elemet	 
	 kérjük	hozzárendelni.

198.OLDAL
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10 03 20 per db ................................... 3.200,—

Hálózati adapter - 600 mA stabilizált Mérővezeték krokodilcsipesszel
 
  
 
 
Megerősített  
kivitelezés 0,5 mm-es  
keresztmetszetű litze huzallal és  
mindkét oldalon ráerősített krokodil- 
csipesszel. Öt színben. 
Hossz: 44 cm
10 04 12 10 db/cs. ............................... 1.000,— 
 10 cs.-tól .................................. 950,—

Futófény (deszkaáramkör)

Futófény (kartonáramkör)

Villogó (deszkaáramkör)

Villogó (kartonkapcsolás)

Fénysorompó (deszkaáramkör)

Fénysorompó (kartonáramkör)

Fénysorompó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fényérzékeny elektronikai kapcsoló. Ha 
elegendő fényt kap a fotoellenállás LDR, akkor 
kigyullad a LED. Munkalappal a következő 
alkalmazásokhoz: fénysorompó fénykapcsolás, 
fénysorompó alkonyatkapcsolás. 
TIPP: Akusztikus kiegészítőnek egy mini züm- 
 mögő (cikkszám 100409) is beépíthető. 
TIPP: Lapos elemet 4,5 V (cikkszám 100304) 
 kérjük hozzárendelni.
Az építőcsomagot két változatban kínáljuk: 

Elektronikai részek + deszkafel-,  
építés mérővezetékkel
10 09 17 per db ................................... 1.150,—

Elektronikai részek + kartonfel-,  
építés mérővezetékkel
10 09 18 per db ................................... 1.120,—

Villogó LED-del
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Két dióda felváltva villog. A diódák villogási 
sebessége állítható. Munkalappal és 
mérőszalaggal.
TIPP: Lapos elemet 4,5 V (cikkszám 100304) 
 kérjük hozzárendelni.
Az építőcsomagot két változatban kínáljuk:

Elektronikai részek + deszkafel-,  
építés mérővezetékkel
10 09 11 per db ................................... 1.030,—

Elektronikai részek + kartonfel-,  
építés mérővezetékkel
10 09 12 per db ...................................... 990,—

Futófény / villogó fény 5-szörös
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

5 db LED dióda villan fel gyorsan egymás  
után. A működés 5 kondenzátor feltöltésén 
 és lemerítésén alapul. Munkalappal és 
mérővezetékkel. 
TIPP: Lapos elemet 4,5 V (cikkszám 100304) 
 kérjük hozzárendelni.
Az építőcsomagot két változatban kínáljuk:

Elektronikai részek + deszkafel-,  
építés mérővezetékkel
10 09 14 per db ................................... 1.580,—

Elektronikai részek + kartonfel-,  
építés mérővezetékkel
10 09 15 per db ................................... 1.550,—

A szerszámok fejezetben további 
forrasztási kelléket talál.

DESZKA- ÉS KARTONÁRAMKÖRÖK FELÉPÍTÉSE
l Deszkakapcsolás szorítócsavarral: 
Az építőelemeket egy lapon a szorítócsavarok feje alá kell szorítani. Mivel a 
részeket nem kell ráforrasztani, ezért később újra használhatóak más kapcso-
lásnál is. Ezt a felépítési módszert akkor ajánljuk, ha nem adott megfelelő 
forrasztási szerszám.  
l Kartonkapcsolás: 
A felépítési rajzot rá kell ragasztani egy darab kartonra és a berajzolt pontokat 
át kell szúrni vagy fúrni. Az építőelemek csatlakozóit és a vezetékeket  
a karton hátoldalán kell összeforrasztani.

ELEKTRONIKAI DESZKA- & KARTONÁRAMKÖRÖK KEZDŐKNEK
WINKLER-elektronikai csomagok minden elektronikai elemet tartalmaznak, amelyek 
a kapcsolás felépítéséhez szükségesek és hozzá még egy részletes leírást is. Az általános 
utalások mellett minden leírás tartalmazza a kapcsolási rajzok és építőelemek magyará- 
zatát, a kapcsolási rajzot és a kapcsolás leírását, a felépítési rajzot és különböző felépí-
tési technikákat, tippeket a hibakereséshez és praktikus alkalmazási lehetőségeket. 

Lapos elem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—

181.OLDAL
182.OLDAL
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ELEKTRONIKAI DESZKA- & KARTONÁRAMKÖRÖK

Kojak-sziréna (deszkaáramkör)

Kojak-sziréna (kartonáramkör)

Rajzszög

Alkalmas forrasztási pontnak az egyszerű desz- 
ka- és kartonkapcsolásoknál, sárgarézzel bevont. 
Fej: Ø 9 mm 
Hossz: 8 mm 
Tartalom: kb. 1.000 db / cs.
10 03 96 per cs. ................................... 1.290,—

Forrasztócin - elektronika
 
Speciálisan az elektronikához, 
elektrotechnikához, híradás- és  
miniatűrtechnikához. Kiváló minő- 
ségű német márkás cinn. Halogén- 
mentesen aktivált kolofónium - folya- 
dékkal. A folyadékmaradványok átlátszóak, 
szárazak, kemények és nem tűnnek rozsdásnak. 
Összetétel: Sn 60, Pb 38, Cu 2 
Olvadáspont: 183° C 
Vastagság: Ø 1 mm
20 04 83 250 g/tekercs ....................... 3.460,— 
	 10	tekercstől ........................ 3.280,—

Forrasztócin - elektronikai ólommentes
 
Ólommentes forrasztócin. Kifeje- 
zetten elektronikához, elektrote- 
chnikához, híradás- és miniatűr- 
technikához. Minőségi német cin.  
Halogénmentesen aktivált kolofó- 
nium folyasztószer. A folyasztószer- 
maradványok átlátszóak, szárazak,  
merevek és nem okoznak rozsdásodást. 
Összetétel: Sn 99, Cu 1 
Olvadáspont: 227° C 
Vastagság: Ø 1 mm
20 04 71 250 g/tekercs ........................5.110,—

ELEKTRONIKAI DESZKA- & KARTONÁRAMKÖRÖK
Virágcserépőrző

A rajzszegtechnológia kiválóan alkalmas az első elektronikai kapcsolások forrasztásához: a rajz- 
szegek fejei nagylelkű forrasztási pontként szolgálnak. Praktikus kapcsolás, amely a föld nedves- 
ségtartalmát figyeli. Vízszükséglet esetén egy világító dióda elkezd villogni. Az érzékenység 
állítható. Elemkímélő a kevés passzív alkatrésznek köszönhetően. 
TIPP: 9 V-os elemet (cikkszám: 100308) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 102 x 80 x 35 mm
10 09 09 per db ......................................................................................................................1.540,—

Számkijelző

14 db világító dióda egy 7 szegmenses  
kijelzőt képez, amellyel a számok 0 – 9-ig  
digitálisan ábrázolhatók. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) 
 kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 190 x 90 x 100 mm
10 08 86 per db ......................................................................................................................1.600,—

LED - takarékos zseblámpa

 

 

Egyszerűen megépíthető zseblámpa, amely kezdő forrasztóknak is alkalmas. A takarékos kapcso-
lással az utolsót is kihozzuk a tulajdonképpen már kisült 1,5 V-os elemből és így egy fényes, fehér 
LED-t hozunk működésbe, aminek tulajdonképpen legalább 3,2 V-ra van szüksége. Egy csoda? - 
Nem, egy IC mint feszültségátalakító működik, ami a szükséges feszültséget továbbítja.
Méret: kb. 90 x 30 x 10 mm
10 18 63 per db ......................................................................................................................1.070,—

Sziréna elektronikai részek + deszkalap

Egy erős, lefutó hangjelt képez. A kondenzátor 
gyors feltöltése és lemerítésénk hatására rezgé-
sek képződnek, melyek egy hangszórón keresz-
tül hallhatóvá válnak. Barkácscsomag elektroni-
kai részekkel, munkalappal és hangszóróval. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) 
 kérjük hozzárendelni. 
10 09 20 per db ................................... 1.370,—

Kojak-sziréna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Váltakozó hangmagasságú hangot képez, mint 
az eredeti Kojak sziréna New York-ban. Itteni 
rendőrségi sziréna felépítése is lehetséges. 
Mérővezetékkel és hangszóróval.
TIPP: Lapos elemet 4,5 V (cikkszám 100304) 
 kérjük hozzárendelni.
Az építőcsomagot két változatban kínáljuk:

Elektronikai részek + deszkafel-,  
építés mérővezetékkel
10 09 23 per db ................................... 1.760,—

Elektronikai részek + kartonfel-,  
építés mérővezetékkel
10 09 24 per db ................................... 1.670,—
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Ónszívó

Az egyes alkatrészek egyszerű univerzális 
ónszívásához, antistatikus, visszacsapásbiztos 
kivitel, magas szívótérfogat: 11,3 cm³. 

20 04 90 per db ................................... 5.400,—

Biztonsági - forrasztópáka tartó - ERSA

A 2 rugóacél-spiráltartó  
egy kicsi és egy köze- 
pes forrasztópákát tud  
egyidejűleg tartani.  
Praktikus viszkózszi- 
vaccsal a páka  
tisztításához. 

20 04 73 per db ................................. 12.170,—

Elem 9 V - PANASONIC
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 6F22 / 9 V 
M x Sz x M: 48,5 x 26,5 x 17,5 mm
10 03 08 per db ...................................... 530,— 
10 13 48  12 db/előnyös csomag ........ 6.050,—

El
ől
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t
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PRINT - nedvességjelző (szenzor)
 
 

Darlington-kapcsolás hatására egy nagyon 
érzékeny kapcsoló jön létre. A munkalap még 
4 további használati lehetőséget is mutat, pl.: 
riasztó, víztúlfolyás, stb. Egy berregővel  
(cikkszám 100409) teljessé válik a kapcsoló.
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni.
10 14 41 per db ................................... 1.350,—

PRINT- Riasztóberendezés öntartással
 

 
 

 
 
 
 

A riasztó egy biztosíték megszakításával kapcsol 
be, és csak akkor kapcsol ki, ha megnyomunk 
egy billentyűt. Pl. ajtókra szerelhető. Egy züm-
mögő (cikkszám 100409) problémamentesen 
rászerelhető. 
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni.
10 14 42 per db ................................... 1.070,—

Brain Game – Elektronikus játék
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Órák hosszán át tartó szórakozás 4 LED-del 
és 4 nyomógombbal. Egyszerűen felépíthető 
forrasztómunka egy lenyűgöző elektronikus 
játékhoz. A játék célja az egyre gyorsuló kijelzett 
véletlenszerű mintát megismételni. A gyorsaság 
és nehézség fokozódik. 4 különböző nehézségű 
fokozat választható. Kevés áramot fogyaszt, 
automatikusan kikapcsol. A beépített zümmögő 
(az idegek kímélése érdekében) kikapcsolható. 
Könnyen érthető, rajzalapú leírás.
TIPP: 3 db elemet 1,5 V (cikkszám 100305)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 50 x 65 mm
10 09 27 per db ................................... 3.310,—

Ajtóriasztó
 
  
 
 

 
 
 

  

 
Az ajtóriasztót egyszerűen tegyük az ajtó elé. 
Amint valaki kinyitja az ajtót megszólal egy  
markáns riasztóhang, amely a betolakodót el- 
riasztja. Az ajtóriasztó szíve egy PRINT időkap- 
csoló, melyet a mellékelt forgatható ellenállás-
sal állíthatunk. A riasztóhang időtartamát egy 
forgóellenállással lehet fokozatosan beállítani.  
A diákbarát kivitel garantálja a működést.
TIPP: 3 db ceruzaelemet (cikkszám 100305)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 130 x 70 x 55 mm
10 14 43 per db ................................... 2.470,—

ELEKTRONIKAI PRINT ÁRAMKÖRÖK
A kész nyomtatott áramkörök megkönnyítik az elektronikai áramkörök felépíté-
sét. Az építőelemeket felülről, pontosan bejelölt lyukakba kell helyezni és az alján  
összeforrasztani.

A PRINT-áramköreink tartalmaznak egy kész, kiváló nyomtatott áramkört, a szüksé-
ges építőrészeket (a hangszórót és a forrasztóstiftet is) és egy részletes építési leírást 
úgy, mint egy működési magyarázatot.

Minden nyomtatott áramkör kiváló alapanyagból áll, amely hosszútávon nem törik 
olyan könnyen, mint a szokásos Perti nax. A nyomtatott áramkörre minden rész helye 
rá van nyomtatva. Ahhoz, hogy a biztos forrasztás garantálva legyen, az irányítópá-
lyákat az alján összecineztük, forrasztásstoppoló lakkal bevontuk. Így az irányítópá-
lyákat a forrasztás során már nem lehet rövidre zárni. A PRINT-kapcsolásokat problé- 
mamentesen lehet kombinálni egymással vagy motorokkal, stb. A kapcsolások,  
ha más nem adott, 4,5 V-os feszültségnek vannak kitéve.

228.OLDAL181.OLDAL
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Animált LED Smiley

Igényesebb forrasztómunka 26 LED-del. A Smiley minden hangulatot ki tud mutatni. Nyomógombbal 
állítható változó vagy fix arckifejezések. A szállítás tokkal, automatikus kikapcsolás. Könnyen érthető, 
szimbólumokra épülő leírással. 
TIPP: 3 db Micro ceruzaelemet 1,5 V (cikkszám 100310) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 76 x 75 mm
10 09 32 per db ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�280,—

Rendőrautó Jumbo - villogó -  
LED és PRINT - Kojak - sziréna

Egy robusztus, lenyűgöző terepjáró rétegelt nyárfalemezből alumínium sárvédőkkel és kiforrott zsá-
molyos kormányművel. A nagy, villogó világító diódát (Ø 10 m) és a PRINT-Kojak-szirénát hangszór-
óval egy 4,5 V-os elemmel rözgítjük a jármű belsejében. Forrasztás szükséges! Egyszerű elemcsere 
a felnyitható csomagtartónak köszönhetően.
TIPP: Lapos elemet 4,5 V (cikkszám 100304) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 270 mm
10 13 91 per db ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�140,—

Adó - vevő házzal és PRINT-erősítővel

 

 
 

 
 
A teljesen működőképes adó-vevő egy váltó összeköttetést tesz lehetővé. 5 m összekötő veze-
tékkel, amely tetszés szerint hosszabbítható 100 m-ig. Tartalmaz minden építéshez szükséges 
alkatrészt és 2 hangszórót. 
TIPP: 1 db 9 V-os elemet (cikkszám 100308) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 180 x 90 mm és kb. 100 x 90 mm
10 14 50 per db ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�560,—
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Forrasztócin - elektronika 
Speciálisan az elektronikához, 
elektrotechnikához, híradás- és  
miniatűrtechnikához. Kiváló minő- 
ségű német márkás cinn. Halogén- 
mentesen aktivált kolofónium - folya- 
dékkal. A folyadékmaradványok átlátszóak, 
szárazak, kemények és nem tűnnek rozsdásnak. 
Összetétel: Sn 60, Pb 38, Cu 2 
Olvadáspont: 183° C 
Vastagság: Ø 1 mm
20 04 83 250 g/tekercs ����������������������� 3�460,— 
 10 tekercstől ������������������������ 3�280,—

Tolókapcsoló -  
beépíthető

Ideális kapcsoló az  
iskolába: robosztus és a  
vezetékek egyszerűen csatlakoztathatóak  
rácsavarozással. 
Beépítőméret: 40 x 10 mm 
2 csavarfurat: Ø 4,2 mm 
Furattáv: 30 mm
10 04 74 per db-tól ��������������������������������� 220,— 
 50 db-tól ���������������������������������� 210,—

ELEKTRONIKAI 
PRINT ÁRAMKÖRÖK

PRINT - Kojak - sziréna

Létrehozza a klasszikus Kojak-hangzást az  
amerikai rendőrsorozatból. A forrasztási  
gyakorlat minden építési részt tartalmaz  
és egy részletes leírást. Hangszóróval.
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni. 
10 14 51 per db ����������������������������������� 2�290,—

Kojak - doboz
 
 

 
 
 
 

  

A könnyen kezelhető doboz beépített Kojak- 
szirénával, hangszóróval, elemmel és kapcso- 
lóval meglep az erős, átütő Kojak-szirénával.  
A frekvencia fokozatmentesen állítható egy  
forgó potméterrel. A Kojak-doboz egyszerű  
rögzítéséhez pl.: egy kerékpárra mellékeltünk  
2 rögzítőcsipeszt. Komplett csomag PRINT- 
elektronikai kapcsolással és hangszóróval. 
TIPP: 1 db 9 V-os elemet (cikkszám 100308)  
 kérjük hozzárendelni. 
Dobozméret: kb. 120 x 72 x 52 mm
10 14 52 per db ����������������������������������� 3�060,—

Ceruzaelem  Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05 4 db/cs. ������������������������������������ 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag �������� 6�080,—

181.OLDAL

Egy smiley -  

sok hangulat
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Tűzősaru / érintkezési rugó forrfüllel

Forrasztóstiftekhez  
(cikkszám 100397),  
ónozott, jól forrasztható.
Méret: Ø 1,3 mm 
Hossz: 13 mm
100398  100 db/cs. ............................. 1.510,—

Karácsonyfa villogó  
LED-ekkel
 

 
 

 
Egyszerű forrasztómunka 16 villogó LED-del. 
Az elemdobozka a hátoldalán egyidejűleg prak- 
tikus tartóláb is. Alacsony energia fogyasztás:  
kb. 4 mA. könnyen érthető, szimbólumokra 
alapuló leírással. 
TIPP: 9 V-os elemet (cikkszám 100308)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 60 x 100 mm
10 09 25  per db ................................... 2.590,—

Szerencsekerék
 
 
 

 
Egyszerű forrasztómunka 10 LED-del. A billen- 
tyű megnyomásával kezdődik a „forgó villogás“, 
ami fokozatosan lelassul. Alacsony áramfelvé-
tel, automatikus kikapcsolás. Az elemdobozka 
a hátoldalán egyidejűleg praktikus tartólábként 
is szolgál. Könnyen érthető, szimbólumokra 
alapuló leírással. 
TIPP: 9 V-os elemet (cikszám 100308)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: Ø kb. 64 mm
10 09 29  per db ................................... 2.700,—

Dobókocka µC

Elektronikus dobókocka. A mikrokontroller már 
be van programozva. A kocka gombnyomásra 
„gurul“ és egy pár pillanat múlva megáll.  
Ha nem használjuk, akkor a kapcsoló alvó 
üzemmódra kapcsol, hogy kímélje az elemet. 
Egy rövid gombnyomással megmutatja az utolsó 
dobott számot, hosszabb gombnyomásra pedig 
újra dob.
TIPP: 2 db ceruzaelemet Mignon AA  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 59 x 33 x 18 mm
10 23 25  per db ................................... 2.250,—

PRINT - miniorgona házzal
 

 
 
 

Egy teljesen működőképes orgona formailag szép házban. A 10 stabil frekvenciájú hangot a  
trimmpotméterrel állíthatjuk be. Állítható hangerő, szállítás hangszóróval.
TIPP: 9 V-os elemet (cikkszám 100308) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 220 x 140 x 45 mm
10 14 57  per db ......................................................................................................................4.660,—

PRINT - fénysorompó (fénykapcsoló)

Ha fényt kap a fototranzisztor, felvillan a világító dióda. Érzékenysége állítható.  
Riasztóként használható.
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304) kérjük hozzárendelni. 

10 14 47  per db ......................................................................................................................1.440,—

Infravörös fénysorompó riasztóval

Amikor a láthatatlan infravörös fénysugárt megszakítjuk, a berregő egy hangos riasztóhanggal  
szólal meg.A modell lelke egy PRINT fénysorompó, amit más komponensekkel együtt áttekint- 
hetően egy lapra szerelünk. A komplett építőelem platinával, elektronikai részekkel és berregővel.
TIPP: Forrasztócint (cikkszám 200483) és 4,5 V-os laposelemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni! 

10 14 49  per db ......................................................................................................................2.510,—

Lapos elem 4,5 V - VARTA
 
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04  per db ...................................... 560,— 
10 23 80  10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—

181.OLDAL

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

Werkpackungen_2_HU.indd   127 15.07.2020   15:07:15



Al
ka

lm
az

ás
i p

él
da

MUNKADARABOK128 KUTATÁS & KÍSÉRLETEZÉS

Al
ka

lm
az

ás
i p

él
da

EHHEZ ILLIK
Zsínórtelefon / pohártelefon

Tartalom:  
●	 2	kartonhenger	2	fedéllel 
●	 zsinór 
●	 leírás

Kartonhenger	magasság:	 100	mm 
Zsinórhossz:		 	 	 kb.	5	m
10 21 26 per db ...................................... 650,—
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Kicsi mágnes készlet, kísérleti készlet

A	mágnesesség	egy	őserő.	A	klassz	leírás	sok	
érdekes	kísérletet	ismertet,	amelyekhez	kiváló	
minőségű	alapanyagok	társulnak,	pl.	a	mágneses	
tér	erővonalai	fém	forgács	és	egy	iránytű	segítsé-
gével	láthatóvá	válnak,	egy	autó	követi	a	mágnes	
mozgását,	stb.	Ideális	csoportos	munkához.	
Made	in	Germany.	Leírás	német	nyelven.	 
8	éves	kortól.
Tartalom:  
●	mágnesrúd 
●	 fém	tűk	és	golyók 
●	 rézdrót 
●	 szegek 
●	 vasreszelék 
●	 lágyvasmag 
●	 kivágópapír	autóval
30 16 03 per cs. ................................... 4.750,—

Fény és sötétség, kísérleti készlet

Játékosan	megérthetünk	fény,	árnyék,	tükör	 
és	lencse	jelenségeket.	Sok	izgalmas	kisérlet- 
hez	összeállított	anyagokkal,	mint	pl.	hogyan	
állítja	a	lencse	a	fejük	tetejére	a	képeket,	egy	
üvegszál	hogyan	töri	meg	a	fényt,	az	üveg- 
golyó	hogyan	tudja	felnagyítani	ill.	lekicsinyí- 
teni	a	képeket	úgy	mint	egy	nagyító,	tükörkí- 
sérletek,	stb.	Csoportban	történő	kísérletezés-
hez	kiválóan	alkalmas.	Képes,	részletes	leírás-
sal.	Made	in	Germany.	10	éves	kortól.	
Tartalom:  
●	 különféle	tükrök 
●	 lencse 
●	 teamécses 
●	 golyók 
●	 fafigurák 
●	 átlátszó-	és	selyempapír
30 16 51 per cs. ..................................11.500,—

Mágneses kövek
Extraerős	mágnes,	praktikus	 
dobozban,	figurák	építésé- 
hez,	a	különleges	tapintásá- 
nak	köszönhetően	ideális	 
játszani	és	kísérletezni.	 
Nehezebb	tárgyak,	dokumen- 
tumok,	jegyzetek,	fényképek,	 
stb.	rögzítéséhez	vagy	mágne- 
ses	felületen	mint	pl.	iskolai	tábla,	 
fehér	táblák,	flipchart,	kirakatok,	stb.	
Méret:	 kb.	2,5	cm
30 19 97 20 db/cs. ............................... 2.500,—

KUTATÁS & KÍSÉRLETEZÉS
A gyerekek nagyon szeretik a környe-
zetüket felfedezni és minden érzékük-
kel megfigyelni. Játszva megtanulják 
lépésről lépésre a technikai összefüg-
géseket és a természet törvényeit.  
A kiváló minőségű kísérleti dobozok 
(nem műanyag hulladék!) a leginkább 
alkalmasak csoportos munkához, 
születésnapi zsúrokra és sok minden 
máshoz. Pedagógialig sokszorosan 
kipróbált, Spiel Gut ® minősítéssel 
kitűntetve. Felnőtteknek is lenne még 
mit felfedezniük.

Hídépítés, kísérleti készlet

Hogyan	kell	építeni	egy	igazi	hidat	és	mire	 
kell	ügyelni	hídépítésnél?	A	„Spiel	Gut	®“	 
munkaközösség	által	pedagógiai	minősítés	 
és	a	környezettudatosság	tekintetében	kiváló	 
minősítéssel	kitüntetett	termék,	a	kísérleti	 
csomag	betekintést	tesz	lehetővé	a	 
hídépítés	világába.	A	különféle	hidak	 
mint	pl.	inka-,	függőhíd,	Leonardo-híd,	 
stb.	felépítését	a	képekkel	ellátott	leírás	 
szisztematikusan	magyarázza.	Ideális	 
csoportos	munkákhoz.	Made	in	Germany. 
10	éves	kortól.
Tartalom:  
●	 fakockák 
●	 satuk 
●	modellező	massza 
●	 fabotok 
●	 lécek 
●	 zsinór 
●	 színes	papír 
●	 textilszalag
30 16 50 per cs. ....................................................................................................................14.830,—

Emelőcsiga, kísérleti készlet

Nem	az	a	lényeg,	hogy	mennyi	erővel	rendelkezünk,	 
hanem	az,	hogy	milyen	ügyesen	tudjuk	alkalmazni.	 
Már	az	ókorban	ismert	volt	az	erő	csökkentése	az	 
emelőtörvény	által.	Különböző	emelőcsigákat	készí- 
tettek	és	próbáltak	ki.	A	kísérleti	doboz	a	‚Spiel	Gut	®‘	 
munkaközösségtől	pedagógiai	minősítés	és	kör- 
nyezeti	fenntarthatóság	által	lett	kitüntetve.	 
Csoportos	munkára	alkalmas	csomag	részle- 
tes	leírással.	Made	in	Germany.	10	éves	kortól.	
Tartalom:  
●	 kenderfonal 
●	 kerekek		 
●	 különböző	fatermékek 
●	 csavarok	és	anyák	
30 16 04 per cs. ......................................................................................................................9.180,—

Super Flip-Flop - INTELLIGENS GYURMA

Az	eredeti,	USA-ból	származó	intelligens	gyurma	
nem	csak	formázható,	hanem	az	erőbehatás	függ- 
vényében	csodálatra	méltó	tulajdonságokkal	bír
Szín:	 super-szkarabeusz	
30 18 99 80 g/doboz ........................... 5.000,—
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Stancolt kartonrész figura vetőedénnyel

Ideális készlet barkácsoláshoz és zsázsa vetéséhez. A figura  
egyedileg elkészíthető festékkel vagy papírral. Tegyük a földet  
és a magokat a vetőedénybe. Ha elegendő nedvességről  
gondoskodunk, akkor pár nap múlva már le is arathatjuk.
TIPP: Bio kerti zsázsa (cikkszám 301612) és Kókusz- duzzadó  
 tabletta (cikkszám 301647) rendelhető.
Méret: kb. 12 x 8 x 19,5 cm 
Edény mérete: kb. 11 x 8 x 2,5 cm 
Vastagság: kb. 175 g / m2 
Szín: fehér
40 20 27 6 db/cs. ....................................................................................................................1.390,—
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EHHEZ ILLIK

Mágneses iránytű

Találjuk meg megbízhatóan a helyes utat! 
Egyszerű barkácsmunka, amivel a mágneses-
ség témaköre hatásosan tanítható. 
Méret: kb. 60 x 60 x 13 mm
10 21 14 per db ................................... 1.310,—

Magcsomag -  
bio kerti  
zsázsa

Az igényes kerti fű- 
szer kiválóan alkal- 
mas salátához, leve- 
sekhez vagy vajas kenyérre. A zsázsa igen 
könnyen földdel, homokkal vagy vattával töl- 
tött tálkákban vagy vödrökben csíráztatható. 
Kitünően alkalmas vicces fűfejekhez. Kb. 5 cm-
es magasságtól betakarításra érett. 
TIPP: Melegházat (cikkszám 301616), kókusz-- 
 duzzadó tablettát (cikkszám 301617) és  
 virágcserepet (cikkszám 300111) kérjük  
 hozzárendelni. 
Vetés: beltéren egész évben,  
 kültéren: márciustól szeptemberig  
Betakarítás: egész évben júniustól októberig  
Tartalom: kb. 1 g / cs. (2-3 Ø 55 mm-es  
 virágcseréphez)
30 18 88 per cs. ................................... 1.040,— 
 5 cs.-tól ................................. 1.010,—

Kókusz - duzzadó tabletták

Szinte varázslatos és mindenekelőtt nagyon 
praktikus, munkavégzés kosz nélkül! A gyors és 
egészséges növekedéshez. A növényeket ellátja 
a legfontosabb tápanyagokkal. Ilyen egyszerűen 
működik: a kompakt duzzadó tablettát öntsük 
le egy kis vízzel, egy farúddal vagy spatulával 
lazítsuk meg és a magokat tegyük a földbe. Egy 
tabletta egy Ø 55 mm cseréphez elég (cikkszám 
300111), a papírpohárhoz (cikkszám 401853) 
kb. 2 tablettára lesz szükség. 
Méret: Ø kb. 36 mm
30 16 17 12 db/cs. .................................. 680,—

Melegház

Egy ideális tartozék ablakpárkányra növények 
neveléséhez és megfigyeléséhez. A robusztus 
melegháznak az alján 6 Ø 38 mm-es betét 
található és helyet kínál 6 Ø 55 mm-es virágcse-
répnek. Alternatívaként földdel is megtölthető és 
használat után ismét könnyen tisztítható. Több 
házat nyitva helytakarékosan egymásra rakva 
tárolhatunk. 
TIPP: Virágcserepet (cikkszám 300111), kókusz- 
 duzzadó tablettát (cikkszám 301617) és  
 magvakat (pl. cikkszám 301818) kérjük  
 hozzárendelni. 
Alapanyag: PET 
Méret: kb. 205 x 150 x 210 mm
30 16 16 per db ...................................... 790,—

Bio papírpohár / fagyispohár

Fenntarthatóan előállított papírpohár szerves 
belső bevonattal. Sok elkészítési lehetőség, pl. 
pohár fűszérnövényeknek, ideális lefesteni. 
TIPP: Bio zsázsamagot (cikkszám 301612) és  
 kókusz duzzadó tablettát  
 (cikkszám 301617, kb. 2 db / pohár)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: Ø kb. 7,5 cm  
Magasság: kb. 4,5 cm  
Űrtartalom: 75 ml  
Szín: fehér
40 19 75 50 db/cs. ............................... 3.240,—

Virágcserép - terrakotta

Made in Germany.  
Univerzális agyagcserép  
kis lefolyólyukkal. Kiválóan  
alkalmas kreatív szalvéta- 
technikás alkotásokhoz,  
lefesteni vagy számtalan  
barkácsmunkához. 
TIPP: Igény esetén hozzáillő alátétet  
 (cikkszám 300109) kérjük hozzárendelni. 
Külső: Ø kb. 55 mm 
Magasság: kb. 50 mm
30 01 11 per db ...................................... 140,—

Alátét - terrakotta

Made in Germany.  
Virágcseréphez,  
cikkszám 300111  
és 300116. 
Külső: Ø kb. 70 mm 
Belső: Ø kb. 50 mm
30 01 09 per db ...................................... 170,—

Nagyító pohár

Egy pedagógiailag értékes és nagyon kedvelt  
játék, ami a kis kutatókat a természet felfede- 
zésére buzdítja. Az erős műanyagból készült  
nagyító pohár kisebb tárgyakat, növényi ré- 
szeket vagy rovarokat 2 – 4-szeresére tud fel- 
nagyítani. A pohár fenekén skálák találhatóak  
a hossz meghatározásához. Levehető nagyí- 
tófedél szellőző lyukakkal. Pókutánzattal.  
Ajánlott 4 éves kortól. Made in Italy.  
Leírás német nyelven.  
Méret: Ø kb. 60 mm 
Magasság: kb. 70 mm
30 16 10 per db ................................... 1.420,—
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Eredeti Winkler munkadarabok

• Pedagógusok fejlesztették és tesztelték!
•	 Könnyen	érthető	munkaleírás
• Teljes anyagkészlet
•	 Garantált	oktatói	siker
 Tájékoztatás: A fotókon  
	 kész	munkák	láthatóak.	 
	 Kéziszerszámok,	csiszolóanyagok	 
	 illetve	ragasztó	szükséges.	Elemet	 
	 kérjük	hozzárendelni.
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Kutatódoboz - járművek

Az illusztrált munkalapok tippeket mutatnak különböző járművek 
tervezéséhez, valamint érthetően ábrázolják az irányítást és meg-
hajtást.
Tartalom 8 gyereknek: 
● 32 műanyag kerék Ø 44 mm, szélesség 16 mm 
● 8 kormány  Ø 38 mm 
● 8  járműalaplap fából 150 x 80 x 10 mm 
● 16 fenyőléc 100 x 15 x 15 mm 
● 16 fenyőléc Ø 3 mm, hossz 110 mm 
● 8 farúd Ø 4 mm, hossz 100 mm 
● különböző esztergált fadarabok és farostlemezkék 
● kis részek átfogó választéka (szegek, szemescsavarok,  
 távtartó gyűrűk, gumigyűrűk, stb.) 
● ellenőrzőlisták & ismereti kártyák
30 18 15 per cs. .................................................................. 8.620,—

1 jármű = 1.077,—

Kutass, csodálkozz és fejlessz! Az aktuális tantervekhez igazított kutatódoboz átfogó anyagot kínál nyolc gyereknek, ok-
tatási útmutatót tartalmaz fejlődés, előállítás és gondolkodás területén. A kísérletezés folyamata van előtérbe helyezve!  
Ideális csoportos projektekhez. 7 éves kortól ajánlott.
● megfelel a tantervnek   
● a technikai kompetenciát fejleszti: tervezés, szerkesztés, tesztelés, optimalizálás 
● a kreatívitást és a kézügyességet fejleszti 
● elektromos szerszámok nélkül megvalósítható

KUTATÓDOBOZOK

Kutatódoboz - pörgettyű

A dobozban egy pedagógiai kalauzt és kiváló minőségű alapanya- 
gokat találunk, gyerekenként 5 - 5 különböző pörgettyűhöz illetve  
sablonokat optikai kísérletekhez.
Tartalom 8 gyereknek: 
● 8 fapörgettyű  Ø 70 mm 
● 8 gömbalakú pörgettyű Ø 30 mm 
● 8 nyers CD 
● 8 söralátét 
● 8 fakerék Ø 50 mm 
● 8 rétegelt falapocska 100 x 20 x 4 mm 
● 16 fenyőléc  20 x 15 x 15 mm 
● 16 rúd Ø 4 mm, hossz 110 mm 
● 1 zsinór 4 m 
● ellenőrzőlista és ismereti kártyák
10 23 59 per cs. .................................................................. 8.930,—

Kutatódoboz - lakberendezés

Épített környezet! Ez az átfogó doboz fejleszti a térbeli  
összefüggések és arányok megértését. Egyszerű bútorok  
ugyanúgy lehetségesek, mint fantáziadús dizájntárgyak.
Tartalom 8 gyereknek: 
● kb. 270 rétegelt nyírfalemezke arányos méretekben 
● 10 farúd 325 x Ø 3 mm 
● 5 fenyőfaléc 325 x 5 x 5 mm 
● 100 furatos fagolyó Ø 12 mm 
● 1 polisztiroltükör 140 x 100 x 1 mm 
● 9 db barkácsfilc, mintás, 200 x 300 mm 
● sztirodur - keményhabrészek 
● ellenőrzőlisták & ismereti kártyák
10 23 68 per cs. ................................................................ 10.660,—

1 készlet = 1.116,—

TINKERING

1 készlet = 1.332,—
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ELŐNYÖS C SOMAGOK

Faléc maradékok dobozban

Ez az óriási doboz tele van különböző tömörfalécekkel. Kár lenne 
ezeket a termelésünkből származó maradék anyagokat eldobni. Ideális 
kreatív barkácsoláshoz, kutatáshoz és kísérletezéshez. Különböző 
keresztmetszetek és hosszak, különböző fafajták: erdei fenyő, lucfenyő, 
bükk, hárs. Kevert csomag, részben hibákkal, ághelyekkel, repedések-
kel, megvágva, elszíneződve, gyantásan, színes jelzésekkel.
Hossz: kb. 20 – 300 mm 
Mennyiség: doboz 42,5 x 35,5 x 22,5 cm (33,9 liter, kb. 6,5 – 7,5 kg)
10 22 93 per cs. ..........................................................................5.220,—

Falap maradékok dobozban

Ez az óriási doboz tele van különböző falapokkal. Kár lenne ezeket a 
termelésünkből származó maradék anyagokat eldobni. Ideális kreatív 
barkácsoláshoz, kutatáshoz és kísérletezéshez. Különböző vastagsá-
gok, méretek és fafajták: többnyire nyárfa, de erdei fenyő, lucfenyő, 
bükk, kemény farostlemez, préselt forgácslap is van benne. Kevert 
csomag, részben hibákkal, ághelyekkel, repedésekkel, megvágva, 
elszíneződve, megnyomva.
Vastagság: kb. 3 – 20 mm 
Méretek: kb. 10 – 300 mm 
Mennyiség: doboz 42,5 x 35,5 x 22,5 cm (33,9 liter, kb. 6,0 – 7,0 kg)
10 22 94 per cs. ..........................................................................5.720,—

Kutatódoboz - textiltervezés festés

A kutatódoboz mindent tartalmaz a textilanyagok tervezési  
folyamatának kipróbálásához. Szó szerint a festés színes  
világába merülünk.
Tartalom 8 gyermeknek: 
● 3 cs. batik- és színező festék (sárga, piros, kék) 
● 1 cs. rögzítőszer 
● kb. 100 db gumigyűrű Ø 30 mm 
● 16 polisztirollapocska 
● 1 gombolyag kötő- és varrócérna 
● kb. 10 pipetta - műanyag 
● kb. 16 facsipesz 
● fehér pamutszövet kb. 60 x 150 cm  
 (gyermekenként: 1 db kb. 30 x 30 cm), 
 kibővítés vagy upcycling,  
 (régi) pólókkal, kendőkkel, stb. ajánlott 
● ellenőrzőlisták & ismereti kártyák
10 23 92 per cs. .................................................................. 8.930,—

1 készlet = 1.116,—

Az aktuális tantervre hangolt kutatódoboz átfogó anyagkészletet és egy pedagógiai irányelvet kínál.  
Anyagismeret, érzékelés és motorika, tapasztalatszerzés szerszámokkal, stb. áll az előtérben. Az illusztrált  
ismereti kártyákkal különböző gyártási és tervezési folyamatok kerülnek bemutatásra. Tudatosan lemondtunk  
a lépésenkénti útmutatóról: a saját kigondolás és kísérletezés folyamatait helyeztük előtérbe!  
Ideális csoportos projektekhez. 7 éves kortól ajánlott.
● megfelel a tantervnek  
● fejleszti a technikai kompentenciát: tervezés, szerkesztés, tesztelés, optimalizálás 
● fejleszti a kreativitást és a kézügyességet 
● elektromos szerszámok nélkül megvalósítható

KUTATÓDOBOZOK

Kutatódoboz - tű és cérna

A kutatódoboz mindent tartalmaz a tű és cérna használatának 
folyamatait mókásan és érdekesen megtanulni és kipróbálni. Ki 
készített már saját tűt és varrt is vele? Kit tud gombot felvarrni? 
Különböző szövetek, hímzőkarton, fa kísérletezni és anyagismere-
tet bővíteni.
Tartalom 12 gyermeknek: 
● 30 db tűződrót  1 mm  
● 50 db gomb Ø 20 mm 
● 25 db hegyes hímzőtű 
● 20 m piros perlé hímzőfonal 
● 1 stramin hímzővászon (60 x 60 cm) 
● 10 ív hímzőkarton (23 x 33 cm) 
● 10 db barkácsfilc (20 x 30 cm) 
● 12 db szív hímzőmotívum fából 
● ellenőrzőlisták & ismereti kártyák
10 24 22 per cs. ................................................................ 10.080,—

TINKERING

1 készlet = 840,—
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