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In de lente schieten de kortingen de grond uit!

1 TOT EN MET 31 MAART

BESPAAR 
20%!

MINI-STANS- EN EMBOSSINGMACHINE
150673 | 73,00 € 58,25 € | £56.00 £44.75

ALL SQUARED AWAY-PRODUCTPAKKET
158382 | 61,00 € 48,75 € | £46.00 £36.75

Une éclosion de

Dit is je nieuwe creatieve kameraadje: de mini-stans- en embossingmachine! Deze kleine maar krachtige machine is 
duurzaam, draagbaar en eenvoudig in het gebruik. Ben je een beginner en wil je je creativiteit tot volle wasdom laten 
komen? Of ben je een professioneel papierkunstenaar die zijn spullen overal mee naartoe wil nemen? Of heb je thuis 
weinig ruimte? Dan is dit de perfecte keuze! Je hoeft dingen maar één keer door de machine te halen om heel exact 
te stansen en embossen. Normaal kost de machine 73,00 € | £56.00, maar van 1 tot en met 31 maart kan hij al voor 
58,25 € | £44.75 van jou zijn!

Veel van de embossingmallen en stansen van Stampin’ Up! zijn geschikt voor de mini-stans- en embossingmachine. 
Breid je creatieve verzameling uit en schaf naast de mini-stans- en embossingmachine een van de volgende 
productpakketten met stempels en stansen aan (of gewoon allemaal!), die in maart ook 20% afgeprijsd zijn!

CREATIEVECREATIEVE kortingskriebels!
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BIJZONDERE ZONNEBLOEMEN-
PRODUCTPAKKET
154068 | 69,00 € 55,00 € | £53.00 £42.25

 •    

WENSBLOEMEN-PRODUCTPAKKET
156223 | 69,00 € 55,00 € | £53.00 £42.25

 •    

NEEM CONTACT MET ME OP EN TIL JE CREATIES NAAR EEN HOGER NIVEAU:

ART GALLERY-PRODUCTPAKKET  
156227 | 68,00 € 54,25 € | £52.00 £41.50 

BEAUTY OF FRIENDSHIP-PRODUCTPAKKET 
155834 | 71,00 € 56,75 € | £53.00 £42.25

   

HEMELSE HORTENSIA-PRODUCTPAKKET  
159522 | 70,00 € 56,00 € | £54.00 £43.00

   

VROLIJKE VIOOLTJES-PRODUCTPAKKET  
158182 | 69,00 € 55,00 € | £53.00 £42.25

   

QUIET MEADOW-PRODUCTPAKKET 
155847 | 71,00 € 56,75 € | £55.00 £44.00

   

SEASCAPE-PRODUCTPAKKET  
158359 | 63,00 € 50,25 € | £48.00 £38.25

SWEET AS A PEACH-PRODUCTPAKKET  
155823 | 50,00 € 40,00 € | £38.00 £30.25

   

WELCOMING WINDOW-PRODUCTPAKKET  
159529 | 68,00 € 54,25 € | £52.00 £41.50

WHAT’S COOKIN’-PRODUCTPAKKET 
155845 | 62,00 € 49,50 € | £47.00 £37.50

WILD CATS-PRODUCTPAKKET  
155507 | 52,00 € 41,50 € | £40.00 £32.00

   

ypast
Nieuwe stempel




