nieuwigheden
...voor uw grootste plezier !

nieuwigh eden
Harmonica sjablonen

O K T O BER 2011

Deze lay-out sjablonen, aangepast aan het formaat
van de ‘Harmonica’ albums, zullen u helpen om
snel een creatieve en originele compositie op
te stellen. Ze kunnen ook worden gebruikt om
canvasdoeken of scrapbook-pagina’s te maken.

n i e uw i g h eden
Pagina-achtergrondbox AZZA
Hebt u zin om uw composities er nieuwer te laten
uitzien ? Bent u op zoek naar een andere manier
om souvenirs te plaatsen. Verwerkt u graag nieuwe
materialen op een originele manier ? Dan zullen
de decordozen u bekoren. Of u nu liefhebber bent
van een zeer sober of eerder een meer verfijnd
decor, alles is mogelijk !

Ontdek snel ideeën in het nieuwe boek « Autour
des… Gabarits de mises en page » (franstalig).

« Concerto » trio
GAB 451 • € 9,95

Boek « Autour des... » (franstalig)
Vierkant
ACC 255 • € 5,95

Rond
ACC 256 • € 5,95

Hart
ACC 257 • € 5,95

« Bebop » collectie
Een motief met « kleurrijke printen » voor de nieuwe collectie ‘Harmonica’ albums, ‘Reportage’ albums en
‘Coup de Coeur’ albums (GF).

Neem de tijd om je creaties te ontdekken en te diversifiëren !
De lay-out sjablonen zijn talrijk en divers. Sommige zijn echte
uitdaging, terwijl anderen eenvoudig zijn, de ene is geschikt voor
30 x 30 pagina’s, andere voor dubbele pagina’s... Ontdek meer dan
70 modellen in detail uitgelegd. Drie zoomlenzen helpen u om de
details van elke creatie te ontdekken.
Autour des... « Gabarits de mise en pages »
ALI 213 • € 24,90

« Klokken » stempels
Het is tijd ! Of het nu gaat om het
sturen van uw eindejaarswens of om
een decor van tijd in uw realisatie toe
te voegen : de klokkenstempels zullen
vele fantasieën toelaten

Reportage album « Bebop »
ALB 705 • € 14,50

Coup de Cœur album « Bebop »
ALB 316 • € 9,90

Harmonica album
« Bebop »
ALB 206 • € 9,00
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Stempels Diamant « Klokken »
TAM 465 • € 15,00
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nieuwigh eden
Houten Figuren AZZA

Dubbele ‘Reportage’ bladen

Breng de natuur in uw albums, ontdek de houten figuren ! Ze kunnen worden gebruikt om voor een
natuurlijk effect te zorgen, of ze kunnen ook met inkt worden ingekleurd voor een verrassend effect.

Ontdek de nieuwe kleuren ! Ze zijn zuur-vrij en kunnen worden gebruikt in onze albums ‘Sensation’, ‘Reportage’ en Coup de Coeur’.
Elke verpakking bevat 5 bladen 30 x 30 cm (gesloten) 30 x 60 cm
(open). Have fun !

Bleekgeel (5 bl.)
ALB 804 • € 7,50

Antraciet (5 bl.)
ALB 805 • € 7,50

Aanvullingen « Feel AZZA »

Voluten
PAP 510 • € 3,80

Cirkels
PAP 511 • € 3,80

Harten
PAP 512 • € 3,80

« Be AZZA » kit
Met de jongste aanwinst in de familie Be AZZA kits maakt u in een flits originele composities. Dankzij
een lay-out sjabloon dat zowel de bochten en rechte lijnen verenigt, een achtergrondsjabloon en zeer
neutrale kanten figuren, is hij geschikt voor alle soorten foto’s.

Geurverdeler-figuren ‘Energizing’ (3 st)
PAP 551 • € 1,50

Een boekje met instructies en eenvoudige realisatiemodellen zullen u in uw eerste stappen begeleiden.
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Doeken 18 x 23 cm (2 st)
ACC 410 • € 6,00

Stiftenassortimenten

Stiften met schuine
punt (Evergreen +
Spring green + Kiwi)
STY 604 • € 12,30

Be AZZA « Danse ! »
KIT 210 • € 18,00

Geurverdeler-figuren ‘Relaxing’ (3 st)
PAP 552 • € 1,50

Stiften met schuine
punt (Teal + Denim
+ Ocean)
STY 608 • € 12,30

Schrijfstiften
(Orchid + Aubergine
+ Hyacinth)
STY 801 • € 11,40

Schrijfstiften
(Navy + Blue
jay + Baby blue)
STY 802 • € 11,40

Schrijfstiften
(Teal + Denim
+ Ocean)
STY 808 • € 11,40

Meer modellen en tips op deze exclusieve AZZA producten op www.azzaworld.com
AZZA actualiteit (producten, technieken, evenementen,…) op www.facebook/azzaworld
Conctacteer alvast uw AZZA-cursusleidster !
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