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MALÍŘSKÁ PLÁTNA. 100% belgická lněná plátna,nešepsovaná,minimální množství odběru 1 běžný metr,na levé straně
obrázku je plátno zachyceno v dopadajícím světle,na pravé straně v procházejícím světle.Originální role obsahuje 10
běžných metrů a výraznou cenovou slevu.

Belgické plátno,hustě tkané
šířka 226cm,útek 25x25/cm2,
190g/m2
Obj.číslo 2820 000 bm: 1213.00
Orig.role běžný metr
1028.00

Belgické plátno,středně těžké
šířka 216cm,útek 10x10/cm2
290g/m2
Obj.číslo 2820 020 bm: 688.00
Orig.role běžný metr
555.00

Belgické plátno,těžké
šířka 224cm,útek 20x15/cm2
340g/m2
Obj.číslo 2820 040 bm: 1120.00
Orig.role běžný metr
942.00

Belgické plátno,těžké
šířka 305cm,útek
13.25x14.65/cm2,305g/m2
Obj.číslo 2820 010 bm: 1053.00
Orig.role běžný metr
895.00

Belgické plátno,těžké
šířka 320cm,útek 15x11.5/cm2
305g/m2
Obj.číslo 2820 030 bm: 1120.00
Orig.role běžný metr
942.00

Belgické plátno středně těžké
šířka 215cm,útek 10x10/cm2
270g/m2
Obj.číslo 2820 050 bm: 608.00
Orig.role běžný metr
513.00

Belgické plátno,lehké
šířka 224cm,útek 16x18,5/cm2,155g/m2
Obj.číslo 2821 000 bm: 658.00
Orig.role běžný metr
554.00

Belgické plátno,velmi těžké
šířka 215cm,útek 12.3x13/cm2,395g/m2
Obj.číslo 2827 000 bm: 1050.00
Orig.role běžný metr
900.00

Dublovací plátno s volnou osnovou
šířka 300cm,320g/m2
Obj.číslo 2820 060 běžný metr 1264.00
Originální role/ běžný metr
1050.00

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

106

artprotect sro

absolonova 73 62400brno tel/fax (00420) 541 223 469 gsm (00420) 602 537 463
mailto: artprotect@email.cz info@art-protect.cz www.art-protect.cz

LASCAUX STRETCHER
Standartní provedení napínacího rámu se skládá z:
-

-

4ks přestavitelných rohů(cca 30cm vnitřní délky,cca 1765g),roztažitelné o cca 5cm
4ks prodlužovacích kusů á 15cm(cca 340g)
4ks prodlužovacích kusů á 30cm(cca 510g)
2ks prodlužovacích kusů á 60cm(cca990g)
2ks prodlužovacích kusů á 90cm(cca1300g)
2ks prodlužovacích kusů á 120cm(cca 1560g)
1ks teleskopické příčky,prodloužitelné na celkovou délku 250cm(cca 2320g)
2ks klíčů

Nadstandartně lze doplnit o:
-Prodlužovací kus á 210cm(cca 2750g)
-Prodlužovací kus pro teleskopickou příčku á 100cm(cca 660g)

Ze standartní sady lze například sestavit rám o vnitřním rozměru 180x300cm.V tomto případě se
kratší strana sestaví ze dvou rohových dílů á 30cm,jednoho prodlužovacího dílu á 60cm,jednoho
prodlužovacího dílu á 30cm a dvou prodlužovacích dílů á 15cm.Delší strana se následně složí ze

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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dvou rohových dílů á 30cm,jednoho prodlužovacího dílu á 120cm,jednoho prodlužovacího dílu á
90cm a jednoho prodlužovacího dílu á 30cm.
Samozřejmě je možné sestavit rámy s rozměry dle potřeby.Nadměrné kusy se dají dodat jako
speciální vyhotovení,podobně dodávatelná jsou i náhradní dřeva.

Sestavení rámu
Montáž se prování nejlépe v horizontální poloze,začne se oběma kratšími stranami,kdy se vždy dva
rohové díly propojí s potřebným počtem prodlužovacích dílů.Poté se doplní vytvořené kratší strany
o vlastní delší strany.Závěrečné propojení by mělo probíhat pokud možno
paralelně(synchronizovaně),aby se zamezilo zkřížení a zdeformování rámu.Proto se doporučuje
především u velkých formátů fixovat jednotlivé díly rámu před upevněním plátna lepící páskou.
Za normálních okolností se nastaví rohové díly na nejmenší rozměr(uzavřený stav),aby se posléze
rám dal prodloužením vypnout.Pokud se ale dá očekávat silné smrštění plátna,pak se rohové díly
už na počátku nastaví do střední polohy,aby se pnutí,které se později ukáže,dalo vyrovnat.
Tkanina,nebo papír se mohou nalepit na dřevěné lišty(např.Bevou),nebo se tu dají fixovat
nastřelovačkou čelní stranou.Při práci se dvěma rámy se může 15cm mezikusy zredukovat odstup
k vnějšímu rámu na 7.5cmPOkud budou ještě rohové díly zcela otevřené,může být tento odstup
zredukován prakticky na nulu.
Velké pnutí-zejména u velkých formátů,se dá stabilizovat použitím teleskopické střední
příčky.Teleskopická traverza se přesně fixuje šroubováním v protisměru.
Obj.číslo 5824 000 Kompletní set napínacího rámu
57850.00
Obj.číslo 5827 001 rohový díl a,vnitřní rozměr 30cm,v obou směrech roztažný o 5cm 5850.00
Obj.číslo 5825 100 teleskopická výztuž c,rozsah 100 – 250cm
5850.00
Obj.číslo 5826 210 prodlužovací d díl 210cm
6585.00
Prodlužovací díly b
15 cm
5827 002
1350.00

30 cm
5827 003
1485.00

60 cm
5827 004
2235.00

90 cm
5827 005
3270.00

120 cm
5827 006
3840.00

Nastřelovačka celokovové profi provedení
pro práci s nerezovými sponkami 614mm,plynulé nastavení síly rázu
Obj.číslo 2855 000
383.00
Obj.číslo 2860 106 Sponky 6mm/1800ks
Obj.číslo 2860 108 Sponky 8mm/1400ks
Obj.číslo 2860 110 Sponky 10mm/1200ks
Obj.číslo 2860 114 Sponky 14mm/1000ks

299.00
299.00
299.00
299.00

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

Napínací kleště Lascaux speciální profi napínací
kleště,individuálně nastavitelné,šířka čelisti 80mm,délka 200mm
Obj.číslo 2867 000
2432.00
Napínací kleště poniklované,klasické provedení,šířka čelisti
60mm,délka 200mm
Obj.číslo 2867 100
599.00

Napínací kleště s plastem potaženými rukojeťmi,extra široké
čelisti 115mm,délka 200mm
Obj.číslo 2867 200
1538.00

Odstraňovač sponek čepel z oceli,plastové
madlo
Obj.číslo 2855 500
205.00

Set svorek na spínání rámů včetně kleští,vždy 8ks per od každé
velikosti.

Obj.číslo 2854 900

4288.00

V nabídce jsou samozřejmě i ocelová rámová pera,pera na vypínání rámů,vypínací plechové
svorky a výztuže rohů rámů.

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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BERNA MULTICLAPS 2008
Geniálně jednoduchý a jednoduše geniální způsob fixování
cenných a citlivých objektů,jako jsou bohaté řezby při lepení.
Svorky Berna drží opravdu pevně a rozhodně nepadají díky své
extrémní lehkosti. Základem jejich úspěchu je použití extremně
pevných a zároveň lehkých kevlarových tyček (technologie
formule 1 nechá zdravit) které nesou polykarbonátová ramena
zakončená měkkými silikonovými čelistmi.
Systém umožňuje bleskurychlou fixaci a plně kontrolovatelné
použití.

BERNA MULTICLAPS ULTRA
šířka ramene 10mm,šířka čelisti 13mm,průměr tyčky 3mm

ULTRA
Obj.číslo
2848 040
2848 160
2848 210
LIGHT
2848 093
2848 100
2848 110
2848 120
2848 117
2848 125
2848 119
2848 140

BERNA MULTICLAPS LIGHT
šířka ramene 30mm,šířka čelisti 40mm,průměr tyčky 10mm

Rozpětí/délka tyčky v mm
40mm
160mm
210mm

Délka ramene v nn
70mm
70mm
70mm

Váha celkem
10g
11g
12g

Cena bez 19%DPH
142,00
158.00
176.00

85mm
85mm
250mm
250mm
420mm
420mm
670mm
670mm

100mm
150mm
100mm
150mm
100mm
150mm
100mm
150mm

93g
100g
110g
120g
117g
125g
119g
140g

244.00
342.00
363.00
446.00
453.00
541.00
583.00
674.00

Prodlužovací spojka z mosazi pouze pro verzi LIGHT
Umožňuje vzájemné propojování karbonových tyček o
průměru 10mm
Délka 35mm,váha 54g
Obj.číslo 2848 350
193.00 bez 19%DPH

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