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Szappanbuborékos móka más módon! Ha élelmiszerfestékkel keverjük, csodás remekművek 
készülhetnek. Ideális festéshez szabadban!

FESSÜNK ÉLELMISZERFESTÉKKEL

Szappanbuborék képek

1 A munkaalátéttel vagy a takarófó-
liával takarjuk le jól a munkafelületet 
és annak környezetét (a szabadban 
ez nem szükséges), készítsük elő 
a festőköpenyt. A festékes szap-
panbuborék keveréséhez ajánlatos 
kesztyűt húzni. 2 Minden színhez 
használjunk külön szappanbuboré-
kosdobozt. Minden dobozba szór-
junk  kb. 1 / 3 csomag élelmiszerfes-
téket. Egy pálcával keverjük addig, 
míg a por teljesen feloldódik. 3 A 
festőkartont vagy a rajzpapírt helyez-
zük a munkaalátétre. Kis távolságról 
fújjunk rá festékes szappanbuboré-
kot. Hagyjuk jól megszáradni. 

ALAPANYAG
 Élelmiszerfesték 

Színek + számok:
aranysárga-10, narancssárga-20, eperpiros-30, 
rózsaszín-40, világoszöld-51, szagos müge-59, 
középkék-60, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 50 12 57 ..  4 g/ cs.  .................................  770,— 

 Műanyag alátét 

Méret: 150 x 150 cm
 50 04 59  per  db  ..................................  1.990,— 

Festőköpeny

Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 135 g / m²
Szín: fehér

Festőköpeny I - cyermekeknek
Méret: kb. 53 x 45 cm
 50 09 31  per  db  ..............................  1.410,— 
  10   db -tol ..........................  1.380,— 

Festőköpeny II - felnőtteknek
Méret: kb. 72 x 56 cm
 50 09 32  per  db  ..................................  1.050,— 
  10   db -tól ..............................  1.020,— 

Fapálcák a festék keveréséhez

Festőkarton

Vastagság: 3,5 mm, kb. 300 g / m²
 50 07 99  24 x 30 cm ...............................  490,— 
 50 08 00  30 x 40 cm ...............................  680,— 
 50 08 01  40 x 50 cm ...............................  880,— 

 Festő- és 
rajztömb - 
WINKLER 

Vastagság: 180 g / m²
 40 04 43  DIN A4, 20 lap/tömb ...............  470,— 
 40 04 44  DIN A3, 20 lap/tömb ...............  940,— 

 Szappanbuborék 
oldat - PUSTEFIX 
Minőségi termék Made in Germany, 
„spiel - gut“ tanusítvány, kiváló 
buborékminőség, mérgező 
anyagoktól mentes, környezet-
barát, biológiailag lebontható!
 10 14 68  doboz (70 ml) + fúvóka .........  400,— 
 10 14 69  karton 25 dobozzal (70 ml)  8.600,— 
 10 14 71  utántöltő üveg 1.000 ml .....  1.680,— 

 Az alapanya-
gokhoz

m kb 300 g/m²

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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