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Obsah katalogu
Všeobecné obchodní a dodací podmínky
Bezpečnostní věty
Nejčastější …… /křídy,klihy,vosky,šelaky,křemičité a mramorové
moučky,chemie,oleje,přírodní pryskyřice,tylosy,klucely,umělé
pryskyřice,disperze,cyklododekan,akapad/wishap,wallmaster/
Novinky v nabídce/ mikrodláta,kompresory,sata,žehličky,UV světlo black
line,bezpečnostní skříně,suché zipy/
Elco štětce
Owatrol oleje
Pigmenty a práškové imitace zlacení Iriodin,suché bronzy Maimeri
Maimeri mastixové a ketonové restaurátorské barvy
Lascaux barvy a restaurátorské materiály,Beva produkty
Liberon produkty pro péči o dřevo
Ottosson olejové barvy na dřevo a kov
Scheidel/m.a.c.s. snímací gely na laky či dvoukomponentní systemy
Pozlacování /polimenty,mixtiony,mléka,acháty,reparační háky,síta,štětce na
podklady,síťování,tupování,nože,kartáče,pozlacovačské
strojky,pokladače,podušky,mušlové,prachové zlato a stříbro,KGGG systémy
instacoll,reliefkit,permacoll
Štětce /daVinci,Deffner&Johann,Winsor&Newton,Lascaux,Comet,čistící prostředky na
štětce/
Konzervace a restaurování papíru / základní nabídka
papírů,goretex,hollytex,hostaphan,ecru
Planatol lepidla, rýžový a pšeničný škrob,Funori řasový klih,kotlíky na klih,síto na
škrob,štětce s kozím vlasem,nože na kůži a knihvazačské nože, falcovací potřeby,sušící
rámy
Belgická malířská plátna,napínací rámy a kleště,svorky na spínání rámů,berna klipy na
lepení,profilové hřebeny
Snímací nástroje / tužky se skleněným vláknem,dočisťovací
štětce,kartáče,kladívka,mosazné kartáče, dentální nástroje,pinzety,skalpely a nože,
belgické brusné kameny
Špachtle a rašple
Ledany,dispergovaná vápna CalXnova,komprese arbocel
Ateliérové osvětlení BlackLine a trubice TrueLite
Kruhové a obdélné lupy Luxo,sterolupy na hlavu,waldman kombince lupa/UV,hohnle
UV zářič
Stolní světla Luxo ,stativy,slimline světla
Pel prosvětlovací stránka a ultrazvuková tužka
Ultrazvukové svářečky,vany a mikrosbíječky
Otryskávací přístroje Sandmaster a Airblaster,kompresor JunAir
Otryskávací přístroje na bázi suché páry / plynoclean,elma,supersteam reitel/
Dahlia mechanické rozprašovače
Tepelné špachtle RCM Artist II nouva,Engelbrecht
Muntz vysavač pro muzea a galerie,Ecobra gumovadlo
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Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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Brune 250 – 300 – 500 zvlhčovače vzduchu
Fuchs odsávací zařízení
Belo – kompletní nabídka podtlakových stolů pro restaurování obrazů,papíru,textilu
ArtSorb a Prosorb – silikagely pro kontrolu klimatu ve vitrinách
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Poznámky a doplňky:

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