
בחרו חנוכיות 
וקבלו במתנה 

שמשים 
מקרמיקה!

חנוכה תשע"ה

שמשיםחנוכיות

חנוכיית ענף
מק״ט: 3027 | 12 יח’ במארז

חנוכיית גשר
מק״ט: 3029 | 12 יח’ במארז

חנוכיית גלים
מק״ט: 3028 | 12 יח’ במארז

סטון ביי סטון | מושב ציפורי | 04-6463373

www.stonebystone.co.il

חדש!

פרח
מק״ט: 3031

מנורת שמן
מק״ט: 3032

ציפור
מק״ט: 3033

כבשה
מק״ט: 3034

כד
מק״ט: 3035



רימונים
מק״ט: 3014 | 110 יח’ במארז

מנורות שמן
מק״ט: 3018 | 110 יח’ במארז

MDF לוחות
עובי 4 מ"מ, אורך 30 ס"מ, רוחב 4.5 ס"מ

)מומלץ לצפות את הלוחות ב־           צבעוני(
מק״ט: 2005 | 12 יח' במארז

בתי נר מקרמיקה לבנה

בתי נר קוביות
מק״ט: 3020 | 110 יחידות במארז

בתי נר קוביות גדולות
מק״ט: 3021 | 55 יחידות במארז

כדי שמן
מק״ט: 3015 | 110 יח’ במארז

ציפורים
מק״ט: 3022 | 96 ציפורים קטנות

ו־12 ציפורים גדולות במארז



כדים

פסיפס מתכתי

כד 2 ידיות
מק״ט: 3024

כד ידית אחת
מק״ט: 3023

כד עם זרבובית
מק״ט: 3030

דפי שעווה גדולים במגוון צבעים
מק״ט: 825

פסיפס מיני מתכתי צבעוני
מק״ט: 23038 | 200 גר' באריזה

פסיפס 10 מ"מ מתכתי מעורב
מק״ט: 20032 | 1 ק"ג באריזה

פסיפס 10 מ"מ מתכתי צבעוני
מק״ט: 20036 | 1 ק"ג באריזה

חדש!

מוצרי שעווה
השעווה נדבקת מעצמה לנר 
ללא צורך בחימום או התכה

שעווה רכה
מק״ט: 804

מארז של 6 אצבעות שעווה רכה
 לפיסול ועיטור נרות

חדש!
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מק״ט: 5200 לבן  

מק״ט: 5201 צהוב  

מק״ט: 5202 כתום 

מק״ט: 5203 ירוק  

מק״ט: 5204 אדום 

מק״ט: 5205 כחול  

מק״ט: 5206 סגול  

ברונזה
מק״ט: 4234 | 300 גר'

זהב
מק״ט: 4232 | 300 גר'

כסף
מק״ט: 4233 | 300 גר'

חדש!

חדש!

אבן מנצנצת מתכתית
אבן חצי שקופה בצבעים מתכתיים 

המשמשת לעיטור וקישוט.
ניתן להדביק בעזרת דבק פלסטי.

מארז אבן מנצנצת מתכתית צבעונית )X150x6גר'( 
מק״ט: 4202

רעיון ליצירת חנוכייה פשוטה וקלה להכנה:
מרדדים  ומצפים פס MDF )מק"ט 2005(. יוצרים כדורי  

בקוטר 3 ס"מ בצבעים שונים ומדביקים אותם בעזרת מים אל המשטח המצופה.
יוצרים שקע במרכז כל כדור ע"י לחיצה עם עפרון.

חומר רך ואלסטי במיוחד ליצירה.
את ה־ ניתן לרדד עד לעובי של 2 מ"מ ללא קרעים.

יתרון זה מאפשר לצפות גופים שונים כמו כדורי קלקר ועוד וכך לחסוך חומר 
רב ביצירת גופים בעלי נפח. חלקי ה־ נדבקים בקלות זה לזה בעזרת 
מים. לאחר הייבוש מומלץ למרוח סילר )מק"ט 4713( לקבלת מראה מבריק 

והדגשת הצבעים.
ניתן להשיג בצבע לבן באריזת 1 ק"ג ובששה צבעים נוספים באריזת 500 גר'
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