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Við erum komnir í jólabúninginn



1. Steinatromla 
22.828 kr. 
Fallega íslenska grjótið okkar verður slétt og 
glansandi í þessari slípivél. Einnig hentug til að pólera 
málma s.s. silfur og silfurleir.

2. Gaslampi 
9.890 kr. 

Virkar vel í brennslu á 
silfurleir og í hefðundna 
silfurkveikingu

3. Slaglóðssett 
9.541 kr. 
Nýjung í silfursmíði sem 
gerir kveikingu málma 
einfaldari, flúx og slaglóð 
saman í sprautu.

4. Silfursmíðabókin 3890 kr. 
Vönduð kennslubók fyrir þá sem vilja læra 
fjölbreytta tækni í skartgripasmíði úr málmum.

5. Skartleirsett 5.950 kr. 
Skartleirinn vinsæli með hringum, eyrnalokkum 
og því sem þarf til að klára flotta skartgripi. Leirinn 
bakast í bakaraofni við 130 gráður.

6. ArtClay sett 
13.989 kr.  
Hinn vinsæli silfurleir mjúkt silfur er hér í setti með 
öllu sem til þarf, verkfærum, silfurleir, kennsludiski 
DVD og leiðbeiningum.

7. Silfursmíði verkfærasett 
Sérvalið í valda upphæð Eigum á lager allt sem til þarf 
til að byrja að smíða skartgripi og veljum saman helstu 
verkfæri og efni sem til þarf í byrjendasett.

8. Málmbræðslusett 29.700 kr. 
Allt til að steypa muni úr málmi 
deigla+handfang+leirsandur og mót 

9. ArtClay vinnupakki 6.300 kr.
10gr leir + 10 zirkon steinar + sílikonmót 

10. Silfurfægisett 2.350 kr.
póleringaklútur frítt silfurdipp + póleringaklútur + vörn gegn 
að falli á

11. Steinasög 42.500 kr. 
Nett steinasög sem hentar í grjót upp í 5 cm

12. Steinaborunarlausn 
149.500 kr. 
Vandaðar þýskar Proxxon græjur sem virka vel 
og lengi 

13. Til að smíða á 
10.990 kr 
10 silfurfestar + 10 box 

14. Skartbók Lisa Pavelka 
3.913 kr. 
Þessi skartsnillingur heldur námskeið hjá okkur 
í mars 2011

15. Viva skartleir 8 litir + 10 hringar 
2.915 kr. 
Skartleirinn vinsæli nýtist í fjölbreytta skartgripi.  Leirinn 
bakastí bakaraofni við 130 gráður.

SKARTGRIPASMÍÐI



SKAPAÐ ÚR TRÉ

1. Hnífasmíðisett 8.941 kr. 
Skemmtilegt að búa sér til eigin hníf og 
slíður

2. Útskurðarsett 12.997 
Gott byrjendasett fyrir tréáhugamanninn

3. Útskurðarpakki Pfeil + 
kennslubók + linditré 19.500 kr.

4. Tálgusett 5.850 kr.
Hnífur, sniðug verkefnabók, brýni og 
íslenskar tálguleiðbeiningar

5. Tálguvélin Proxxon 29.865 kr.
 Léttir tréútskurðinn og nóg úrval af hnífum

6. Brennipenni 7.630 kr. 
+ brennibók 2.354 kr 
Frábær í skreytingar og erkingar á tré

7. Tálguöxin 14.900 kr.
+ Tálgubókin íslenska 
2.756 kr.

8. Sandslípivélin axminster 
19.500 kr. 
Hljóðlát og hentar í fjölbreytt handverk

9. Brýnslusett 6.950 kr. 
Settið sem dugar í hnífa og útskurðarjárn

10. Tifsög
Record 
stiglaus 
44.732 kr. 
Tifsögin er gott 
tæki fyrir alla 
handverksmenn 11. Rennibekkur Jet 99.000 kr.

Að renna í tré er vinsæl iðja hjá karlmönnum með tíma
12. Rennijárnasett 32.950 
kr. Gott byrjandasett með 6 
járnum.

13. Rennipartóna Nova G3 
37.500 kr. 
Passar á alla tré-rennibekki með millistykki

14. Tréhefill 29.880 kr. 
Listasmiður elskar góðan hefil, þessi er alveg spes.

15. Yfirborðsefni 
sérvalið 
Frábærar lausnir til að loka og 
lita við af öllum gerðum



1. Stækkunargler 5.850 kr.
Handfrjálst á hausinn og með 
tveimur styrkleikum

2. Gleraugu m. Ljósi 3.950 kr.
Margir styrkleikar í boði + 6 auka rafhlöður 3. Leðursvunta 16.943 kr.

Sérsaumuð úr léttri nautshúð og hönnuð fyrir 
handverksmanninn

4. Verkfærapoki leður 9.660 kr.
Góður fyrir útskurðarjárnin, 16 vasar úr nautshúð.

5. Póleringavél 24.850 
Hentar í slípun á horni, málmi og í 
brýnslu verkfæra.

6. Proxxon fræsari 14.850 
Nauðsynlegur í allt handverk

7. Foredom slípivél 64.803 kr.
Vönduð vél sem hentar í formun og slípun í tré 
eða málm.

8. Leatherman Wave 17.967 kr. 
• 19 gæðaverkfæri • 25 ára ábyrgð

9. Veiðihnífir Brusletto 12.900 kr
Vandaðir hnífar í gjafaöskju

10. Handverksbækur 
Mikið úrval af vönduðum 
kennslu og hugmyndabókum

11. Mósaík glerpakki  5.850 kr. 
Hentar vel í mósaík hönnun - 5kg gler + 
hnífur + lím

12. Tiffanýs glersett 16.650 kr.
Byrjendasett; lóðbolti 80w+tinrúlla+5kg 
gler + koparband + lóðvatn. 

13. Leður byrjendasett 6.961 kr. 
Verkfæri, efni og upplýsingar til að búa til 
leðurvörur

14. Proxxon 
fræsarastandur
36.239 kr.
Frábært í borun og fræsun á 
fjölbreyttum verkefnum

15. Sandpappírssett 2.950 kr. 
Vandaður og hentugur pappír í 4 
grófleikum

FYRIR HANDVERKSMANNINN

Opið til kl 20 16.-23. des.


