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Univerzální akrylátová barva - Hobby lak 
Ideální pololesklá barva pro hobby a domácnost pro vnitřní i 

venkovní použití na savé i nesavé materiály. Použití pro papír, 

dřevo, sklo, keramiku, kov, umělé hmoty, 

lepenku, kameny, velikonoční kraslice, dále jako 

podklad pro ubrouskovou techniku a jiné.  
 

 

 

Univerzální matná barva - Tekryl 

Ideální matná barva pro hobby a domácnost pro 

vnitřní i venkovní použití na savé i nesavé 

materiály. Použití pro dřevo, sklo, keramiku, kov, 

umělé hmoty, papír, lepenku, kameny, velikonoční 

kraslice a také jako podklad pro ubrouskovou 

techniku 

 

 

 

 

Lepidla a laky 

200g    500g    1000g 

50 g 

Sada 

6*15 g 

Balení barvy 

20 g, 50 g, 200 g, 500 g, 1000 g 

sady 6 * 15 g, 7 * 20 g 

 

350 g 

 

750 g 

 

1000 g 

 
150 g 

 

50 g 

Balení - Lepidlo na pískovou techniku 

50 g, 100 g, 500 g, 1000 g 

Balení - Lepidlo na dřevo aj. savé materiály 

20 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g 

Balení - Lepidlo a lak 2v1 

20 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g 

Balení - Kraklovací lak 

20 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g 

Balení - Hobby lak - lesk, mat 

20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 350 g, 500 g, 1000 g 

20 g 50 g 
150 g 

Balení Tekrylu 

20 g, 50 g, 150 g, 350 g, 500 g, 1000 g 



 

Barvy na textil, Textilní kontury  

Textilky v rozprašovači 
 

Barvy vhodné pro natírání, malování, tisk, razítkování a 

podobné způsoby nanášení na všechny druhy textilií. Po 

vytvoření obrázku nutné zažehlit z rubu 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tempera klasik 
 

Barva je vodou ředitelná klasická tempera. Vhodná na papír  

a podobné materiály. Nanáší se štětcem nebo podobnými 

způsoby. Lze použít i jako prstovou (digitální barvu).  

Po zaschnutí není voděodolná. 

 

 

 

Prstová barva 
 

Speciální barva určená především nejmenším dětem  

pro malování prsty. Dobře kryje, snadno se smývá. Barva je 

vhodná k malování prsty na tělo i obličej, 

papír, lepenku apod. 

 

Akrylátová tuš 
 

Lazurovací barva použitelná jako tuš. Vhodná na papír, lepenku, dřevo 

apod. Vhodná jako nátěrový lazurovací lak, klasická tuš a 

také velmi kvalitní, ale zároveň levná barva pro nanášení 

štětcem 

 

 

 

200g 

500g 

1000g 

20g, 50g 
Balení barvy 

20 g, 50 g, 200 g, 500 g, 1000 g 

Textilní barva v rozprašovači - 50 ml Balení kontury  

- nevypratelná 

– vypratelná 

20 g, 50 g 
250g    500g    1000g 

Balení temper 

20 g, 50 g, 250 g, 500 g, 1000 g 

Sada 6 * 50 g 

Balení prstovek 

50 g, 250 g, 1000 

g 

250 g 

 500 g 

 

1000 g 

 

Balení akrylátové tuše 

20 g, 50 g, 250 g, 500 g, 1000 g 

6 * 50 g 



 

 

 

 Univerzální akrylátové barvy a 

kontury 

 Metalické univerzální barvy 

 Perleťové univerzální barvy 

 Glitrové univerzální barvy 

 Glitrová lepidla 

 Textilní barvy a kontury 

 Textilní barvy v rozprašovači 

 Textilní barvy na hedvábí a 

kontury 

 Barvy na kůži 

 Vitrážní barvy a kontury 

 Slupovací barvy a kontury 

 Slupovací glitrové barvy 

 Slupovací perleťové barvy 

 Vypalovací barvy a kontury 

 Akrylátové tempery 

 Temperové barvy klasik 

 Akrylátové tuše 

 Magické barvy 

 Matné univerzální barvy 

 Lazurovací laky 

 Sítotiskové barvy 

 Bezbarvé laky 

 Laky a lepidla pro pískovou 

techniku 

 Barevné písky 

 

 

 

 

 

 Kraklovací laky 

 Laky a lepidla pro ubrouskovou 

techniku 

 Sady pro modeláře 

 Sady pro rybáře 

 Textilní sady 

 Textilní sady na hedvábí 

 Sady na kůži 

 Vitrážní sady 

 Slupovací sady 

 Duhové sady 

 Sady lepidel pro ubrouskovou 

techniku 

 Sady barevných písků 

 Mramorovací sady 

 Barvy svítící ve tmě 

 Prstové barvy 

 Lepící tmely 

 Lepidla na puzzle 

 Volně sypané glitry 

 Sady glitrů 

 Barvy na suché květy 

 Instantní barvy 

 Zbytková kůže 

 Bubnové barvy 

 Prostorové laky  

 Fólie a předlohy pod slupovací 

barvy

 

Podrobné informace na www.ternocolour.cz 
 

Objednávat můžete na www.terno-shop.cz 
 

Pro obchodníky a prodejce tel.: 568 446 480, e-mail: obchodni@ternocolour.cz 

http://www.ternocolour.cz/
http://www.terno-shop.cz/

