Samenstelling waterkaraffenpakket (tbv opdracht RO bedrijf)
Artikelnummer: A30102217 ; Omschrijving: Gebied karaffen pakket.

Opdracht RO bedrijf:
•
•

opdracht voor RO bedrijf om pakketten waterkaraffen te maken.
Alle bijzondere materialen (zoals lijm, waterkaraffen en steentjes) liggen op
voorraad bij RO bedrijf. Rest is kantoor materiaal, moet RO bedrijf zelf regelen

Per pakket waterkaraffen workshop
Inhoud pakket A30102217 Gebied karaffen pakket
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 kartonnen doos als verpakking
2 x Handleiding workshop. Bij voorkeur uitdraaien op dubbelzijdig en
gevouwen A3
A30100604 A4 Water weetjes 50 stuks
A30102297 A3 Drankenposter 2 stuks
Plastic roerstaafjes 24 stuks (standaard kantoorartikel Ro bedrijf)
Plastic kommetjes of bordjes (voor lijm), 10 stuks (standaard kantoorartikel
Ro bedrijf)
Lege A4 velletjes 24 stuks (standaard kantoorartikel Ro bedrijf)
A30100976 4 dozen van 6 karaffen (24 stuks)
A30102474 5 tubes lijm . Graag de nieuwe lijm: PATTEX gebruiken.
Strass steentjes
A30102188
Gebied 12 mm strassteentjes
A30102189
Gebied 8 mm strassteentjes
+/- 700 steentjes per pakket (mag in meerdere zakjes of 1, maakt niet uit.
Mag ook iets meer/ minder zijn als beter uitkomt. De steentjes worden
namelijk ter plekke over bordjes verdeeld).
Of 1 groot zakje met 800 stuks.
Belangrijk: Gemengd qua kleur en grootte.

Bijbestellen nieuwe onderdelen:
•

Glazen karaffen Broc Arc 1 liter. Ander karaffen kan ook, indien dit op termijn
gunstiger is, Dan wel minstens 1 liter groot, liever nog iets groter.

•

Goede TRANSPARANTE universele/ mult allesklever lijm. Neem
geen B merk. Is essentieel voor slagen van de karaffen (anders
vallen de steentjes er zo weer vanaf). Maar bv Pattex of
Bisonkit. Let op: geen secondenlijm! Er werken ook kinderen
met de lijm en je wilt geen dichtgeplakte ogen.

•

Strass stenen: platte achterkant en verschillende maten,
vormen en kleuren.
Let op: Niet te klein (minstens 8 mm, maar liever groter) en geen plakstrip achterop
(ze worden er namelijk met lijm op geplakt)

