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Novinky v nabídce
na Vaše potřeby a nároky myslíme neustále a tak si dovolujeme nabídnout několik myšlenek,které
by Vás mohli zaujmout………………….

jen 150g vážící mikro dláto,resp.skalpel i jehla, na tlačený vzduch pro snímání,kde se vyžaduje
výkon a preciznost. Výhodou je i různorodost příslušenství.
Technická data:
Váha:150g
Délka nástroje:150mm
Frekvence:cca 30000 ot./min
Spotřeba vzduchu při volnoběhu:0,03m3/min
Hlučnost: menší než 65dB
Doporučená kvalita vzduchu dle ISO DIN: 3/4/4
Vnitřní průměr hadice:4mm
Délka přívodní hadice 2 m
Připojka:3/4“
Obj.číslo 5856 000 Tlaková mikrosbíječka bez kompresoru
7350.00
Obj.číslo
5856 002
5856 003
5856 010
5856 015
5856 020

Typ
Mikrodláto ploché,šířka 2mm
Mikrodláto/skalpel,šikmé,3mm šířka
Jehla jemná
Jehla středně jemná
Jehla hrubá

Cena
960.00
960.00
1050.00
1050.00
1050.00
Dláto na stlačený vzduch
příklepové,regulace pracovního tlaku mezi
0,5 – 6 bary,rukojeť 150mm/250g,spotřeba
50l/min.Přívodní hadice 2 metry,přípojka ke
kompresoru,tři dláta o šířce 7 + 9 + 11 mm
v základním setu,vše v praktickém
plastovém kufříku. Kompresor není součástí
dodávky. Náhradní dláta dodáváme také.
5855 178 Dláto
10.350.00

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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KOMPRESORY
řada malých,ale šikovných bez olejových kompresorů. Výhoda? Žádná nutnost vyměňovat olej –
žádný olej ve stlačeném vzduchu – žádná kontrola stavu oleje – téměř bez nutné údržby. Další
výhody? Jsou tiché,vyvinou tlak až 10 barů, dají se přenášet. Pro práci venku potřebují odlučovač
kondenzátů – ten Vám dodáme rádi také.

FENIX MC100 Kompakt
Váží jen 5kg,stačí pohánět airbrush
pistole,mikrodláta. Dodává se v setu se
spirálovou tlakovou hadicí ukončenou
rychlospojkou.Technická data: max 9bar,1
válec 0,7ltr,2800ot/min,30x14x25cm,přivádí
45l/min
5862 010 Fenix
7260.00

SUPER FOX 3T-200/5
Technická data: max 10bar,5ltr zásobník
v trubkovém rámu,dva válce,20kg,přívod
200l/min,výstup:110l/min,jen 1400ot/min –pouze 67
decibelů.34x38x44cm
5861 100 SUPER FOX 3T 200/5

13.350.00

SUPER FOX 3T-350/5
tichý a výkonný,bronz,válce s chromem,67dB
Technická
data:10bar,28kg,1400ot/min,výstup200l/min,58x
30x38cm

SUPER FOX 4T HI-TECH kompresor
speciálně určeno pro Resko otryskávače,71dB,4
válce,10bar,7ltr zásobník,47kg,výkon 300ltr/min.
velikost 73x40x40

5862 750 SUPER FOX 3T-350/5

5862 800 SUPER FOX 4T

15.450.00

29.100.00

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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SATA MINIJET 4
SATA Minijet 4
dodává se s tryskami o průměru 0,3 – 0,6 – 0,8 a
1mm. Doobjednat lze hliníkový zásobník.
Špičková pistole pro nanášení závěrečných laků
a pochopitelně pro techniku airbrush. Nejvyšší
preciznost nanášení všech lakových systémů
včetně vodou ředitelných v obvyklé viskozitě.
Váha pouhých 320g,všechny otěru podléhající
části jsou nerezové.
Technická data:
• váha 320g
• pracovní tlak 2,0bar
• spotřeba vzduchu 115l/min
• odstup při nanášení 12-15 cm

5854 103/105/108 dle velikosti trysky 6785.00
…………………. pokud jsme Vám něco provedli, rádi bychom si to u Vás vyžehlili

CTS žehličky s regulací teploty
závaží 3kg a 5kg
Regulace teploty do 200°Celsia,bezpečnostní
termostat,příkon 800W. Pracovní rukojeť
z příjemného přírodního korku

5718 003 Žehlička 3kg
5718 005 Žehlička 5kg

4.125.00
4.500.00

Vy si na ten problém prostě posvítíte…………………
UV světlo na bázi ateliérového světla BLACK LINE NOVINKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
velkoplošné světlo osazené 8x18W trubicemi o délce 60cm s rozsahem 366nm.
Nahrazuje tak dnes již nevyráběný model Engelbrecht,který předčí výkonem
zvýšeným o 25%. Popis těla světla naleznete v části věnovanému ateliérovému
osvětlení,protože obě světla jsou v tomto směru zcela identické. Cena včetně
přepravy.
5576 100 BLACK LINE UV ateliérové světlo

47.058.00

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

Předběhněte parlament,nenechte se doběhnout senátory! Je to za dveřmi! Evropská norma
EN14470 přede dveřmi! Jak jistě tušíte,volné skladování hořlavin v pracovních místnostech je v unii
zakázané. Existuje výjimka – bezpečnostní žáruvzdorné skříně odpovídající této harmonizované
normě,která coby dup nahradí národní předpisy. Máme je pro Vás v mnoha provedeních již dnes.
Nejsou levné,ale chrání Vaše zdraví na pracovišti,takže neriskujte to nejdražší co máte. Rádi Vás
budeme informovat o možnostech,které máte.

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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SUCHÉ ZIPY VELCRO
Ne, smysl pro humor nám snad byl vlastní vždy,ale v tomto případě to myslíme se suchými zipy
v oblasti restaurování zcela vážně. Dosud jste je používali při zapínání oděvů,bot na vázání
neposlušných kabelů vašich počítačů a audio-video systémů. Jenže ony se dají využít i ve Vaší
práci. Dají se s nimi uzavírat archivní boxy,ale co víc,dají se s nimi zavěšovat textilie a co víc,dají se
používat pro zavěšování olejomaleb,zejména těch velkoplošných,na plátně.
Je to asi dva roky,kdy dva italští restaurátoři z Bolzana dostali zakázku na zachránění
velkoplošné olejomalby v kostele,která byla po staletí pevně situována v rámu na stěně. Převoz do
ateliéru byl vyloučen kvůli klimatickému šoku,který by již tak dost narušené plátno dostalo – a tak se
rozhodli zřídit svůj ateliér přímo u obrazu a po restaurování a konzervaci vyvstal problém,jak toto
plátno dostat zpět na rám,když případná fixace k rámu hřebíky by znamenala zásadní potenciál
dalšího poškození plátna prověšením v jinak velmi vlhkém prostředí. A tak místo hřebíků použili pro
fixaci na rám suchý zip. Tlak vysícího a prověšujícího se plátna je tak na rám rozložen absolutně
rovnoměrně,čímž se tento fenomén poškození dá vyloučit.
Chytrá idea se kterou tito restaurátoři úspěšně fascinují symposia v Evropě v posledních
letech.
VELCRO samolepící páska v zásobníku,šířka 20mm,délka 10 běžných
metrů. Lepidlo: syntetický kaučuk,bílá barva
2778 010
333.00
VELCRO páska bez lepícího podkladu pro použití s nastřelovačkou
nebo na přišití,šířka 20mm,délka 10 běžných metrů,v zásobníku
2779 010
249.00
VELCRO samolepící body o průměru 19mm,zásobník obsahující 200
kusů, které vystačí na délku 5-ti metrů,lepidlo ze syntetického kaučuku
2779 200
359.00
VELSTRAP speciálně zesílené pásky pro fixaci kabeláže osvětlení a
přístrojů na lešení,délka 30cm,šířka 25mm,zásobník s 10-ti kusy
2781 400
219.00
VELCRO SUCHÉ ZIPY v originálních rolích po 26-ti metrech
Typ
Barva
Délka role
Šířka
Obj.číslo
Cena za roli

háčková strana
bílá
25m
25mm
2779 025
299.00

flaušová strana
bílá
25m
25mm
2780 025
299.00

háčková strana
bílá
25m
50mm
2779 050
589.00

flaušová strana
bílá
25m
50mm
2780 050
589.00

Upozornění: pro funkční systém potřebujete vždy jednu háčkovou a jednu flaušovou stranu.

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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