
BARKÁCSOLÁS FAGOLYÓKKAL

Kerekded képek

Ilyen egyszerű:
Fessük le a festőkartont fi lctollal. 
A memórialapocskákat színezzük 
kis Paint Marker - POSCA tollakkal. 
Részletekhez és arcokhoz használ-
junk alkoholos fi lcet. A fagolyókat 
helyezzük a megfelelő helyre és ra-
gasszuk rá barkácsragasztóval. Te-
gyük mini festőállványra, vagy pedig 
erősítsünk a hátlapjára egy képa-
kasztót (cikkszám 400294, 400295).

AL APANYAG
 Alkoholos fi lc S / 0,4 mm - STAEDTLER 

Szín: fekete
Vonalvastagság: S / 0,4 mm
 50 19 85  per  db  .....................................  610,— 

 Paint fi lctoll készlet 
fi ne - POSCA 

Tartalom: 
● 8 toll - fehér, sárga, rózsaszín, piros, 
 sötétzöld, sötétkék, világoskék, fekete

Vonalszélesség: 0,9 – 1,3 mm
 50 21 79  8 db/ cs.  ................................  9.830,— 

 Paint fi lctoll készlet 
fi ne pasztell - POSCA 

Tartalom: 
● 8 toll - bézs, sárga, lazac, világosrózsaszín, 
 világoszöld, égszínkék, lila, szürke

Vonalszélesség: 0,9 – 1,3 mm
 50 21 80  8 db/ cs.  ................................  9.830,— 

Fagolyó fél - bükkfa
 Nyers bükkfa, 
szépen esztergált, 
dobban polírozva. 
Méret: Ø kb. 10 mm 
 10 18 15  50 db/ cs.  ..................................  530,— 
Méret: Ø kb. 20 mm
 10 18 16  25 db/ cs.  ..................................  710,— 
Méret: Ø kb. 30 mm
 10 18 17  25 db/ cs.  ...............................  1.330,— 

 Mini festőállvány - fa 

 Nagyon szép és 
praktikus mini festőállvány. 
Ezzel a kis műalkotások és üzenetek 
megtalálhatják az ideális helyüket az 
íróasztalon, komódon stb. Kedves ajándék 
anyák-, apáknapjára vagy születésnapra. 
Alkalmas a kicsi feszített vászonhoz (cikkszám: 
500836) és festőkartonhoz (cikkszám: 501687). 
Méret: kb. 7 x 12 cm 
 10 20 14  6 db/ cs.  .................................  2.720,— 

 Barkácsragasztó 

Univerzális barkácsragasztó, 
papírhoz, kartonhoz, fához, dekor-
gumihoz, fi lchez, kristálykövekhez, 
mozaikhoz, üveghez, stb.

 40 02 98  90 g/fl akon ...........................  1.070,— 

 Festőkarton - 
10 x 10 cm 

Az erős karton kiváló minőségű 100 %-os 
közepes szemcsézésű pamuttal van bevonva 
és alapozva. Az anyag a hátoldalán be van 
hajtva és egy papírral kasírozva. A kézzel 
való elkészítése miatt részben kisebb 
méreteltérések lehetnek. Olaj-, akril-, tempera- 
és gouachefestéshez, stb. 
Méret: kb. 10 x 10 cm
Vastagság: 3,5 mm, kb. 300 g / m²
 50 16 87  per  db  .....................................  150,— 

 Memórialapocskák - 
rétegelt nyárfalemez 

A rétegelt nyárfalemez puha és nem szálká-
sodik. Könnyen megmunkálható és kiválóan 
vágható lombfűrésszel. A nyugodt, fehéres 
felület nagyon jól festhető
Méret: kb. 100 x 100 mm
Vastagság: kb. 4 mm
 10 23 73  20 db/ cs.  ..............................  2.650,—  
  10   cs. -tól ..............................  2.390,— 

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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 Az alapanya-
gokhoz

https://www.winklerschulbedarf.com/hu/Items/Search?Keyword=BT0819Bild&ga=bt
https://www.winklerschulbedarf.com/hu?ga=bt
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/cms/basteltipps?ga=bt

