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38+ j. 
A. FIMO SOFT
Zéér geschikt voor het decoreren van voorwerpen, voor het 
maken van juwelen en kralen, …
Kenmerken: Makkelijk kneedbaar. Onderling mengbaar.
Samenstelling: Per kleur.
AQ (Aqua pastel blauw), BLD (Blauw donker),    
BLL (Blauw licht), GL (Geel), GRD (Groen donker),    
GRL (Groen licht), HK (Perzik), LIL (Lila), OR (Oranje),    
RD (Rood), RO (Pastelroze), VI (Violet), WT (Wit),    
ZW (Zwart), AGR (Appelgroen), CGL (Citroengeel),    
FR (Framboos), RDD (Donkerrood).

XX1559+kleurcode  Per kleur per 56 g € 2,35

B. FIMO AIR BASIS
"Fimo air basis" is een gebruiksklare 
modelleerklei op water basis. 
Na droging kan het bewerkt worden met 
schuurpapier of vijl.
Kenmerken: Droogt aan de lucht. Gehard na 
24 u. 97% natuurlijke materialen.  € 3,90
MA1442  500 g  € 2,99

D. FIMO KIDS SET 1
Inhoud: 6 basiskleuren.

STD803201  6 x 42 g € 11,80

FIMO KIDS!
Fimo kids is...
...ovenhardend
...CE gecertificeerd
...vol kleur, fris en helder
...zachter om te kneden en  
    te vormen
...jong en dynamisch
...gewoon cool

C. FIMO KIDS
Nieuw binnen het assortiment Fimo klei! De polymeerklei nu ook in een 
nog zachtere versie voor de kleinsten onder ons! Deze reeks omvat 
16 heldere kleuren in blokjes van 42 g in een hersluitbare verpakking.
Kenmerken: Evenals de Soft is deze klei ook te bakken op 110°C.
BL (Blauw), BLL (Lichtblauw), BR (Bruin), FU (Fuchsia), GD (Goud),    
GL (Geel), GLW (Glitter wit), GR (Groen), GRL (Lichtgroen),    
HD (Huidskleur), OR (Oranje), PA (Paars), RD (Rood), RS (Roos),    
WT (Wit), ZW (Zwart).

STD8030+kleurcode  Per kleur per 42 g € 1,99

E. FIMO KIDS SET 2
Inhoud: 6 girly kleuren.

STD803202  6 x 42 g € 11,80

FIMO
Ovenhardende zachte boetseerklei standaard 
in blokjes van 56 g.
Klaar voor gebruik zachte en gladde klei. 
Eenvoudige scheiding en menging door 
praktische verdeling in 8 porties, beschikbaar 
in 15 briljante kleuren.
Hard na 30 minuten (afhankelijk van de dikte 
van het project) in een oven van 110°C.

C. F.

G.

F. SILICONEN MAT
Deze siliconen mat is ideaal om proper en gedetailleerd te kunnen 
werken met polymeerklei. Klei komt makkelijk los van de mat.
Kenmerken: Makkellijk schoon te maken.
Afmeting: lxb: 30 x 45 cm.

CM1135  Per stuk € 10,25

G. SILICONEN ROLLER
Deegroller met siliconen roller en houten handvaten.
Afmeting: l: 23 cm. Ø 4,5 cm.

ZZ2351  Per stuk € 3,95




