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LANGAT, NAUHAT JA NYÖRIT 
Tässä osastossa myös kirjansidontaan sopivia tuotteita. 

 

 

 

• Jämäkkä valkaisematon puuvillanauha 

 

- nauhan leveys 15 mm 

- rulla 100 m   

 

tuotenumero: 236700             

à 48,10 € (38,79 €) 

 

 

• Valkaisematon puuvillanauha esimerkiksi arkistokäyttöön 

 

Pehmeä ja hankaamaton nauha sopii moniin käyttö-

tarkoituksiin museoissa ja arkistoissa.  

Myös kirjansidontaan. 

Nauhan leveys 1 cm, rullassa 100 m. 

 

tuotenumero: 25860010 à 23,50 € (18,95 €) 

 

 

• Merkintänauha tekstiileille 

 

Toimikasnauha, jolla voidaan merkitä tekstiilikokoelman inventaaritiedot. Tiedot kirjataan 

vedenpitävällä mustekynällä. Tämän jälkeen nauha silitetään ja ommellaan kohteeseen. 

Sopii myös kirjansidontaan. 

Nauhan leveys: 25 mm, rullassa 66 m. 

http://www.museoidenhankintakeskus.fi/page/12/tuotteemme
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tuotenumero: 25860172  à 78,40 € (63,23 €) 

 

 

   

 

• Valkaisematon yksisäikeinen pellavalanka 

 

- pieniä epätasaisuuksia 

- 100 g kerä 

 

medium 0,7 mm 

tuotenumero: 234307 

à 22,00 € (17,74 €) 

 

paksu 0,9 mm 

tuotenumero: 234309 

à 19,95 € (16,09 €) 

 

 

 

• Valkaisematon pellavanaru 6/8,5 

 

- langan halkaisija 1 mm 

- 200 g kerä  

   

tuotenumero: 234210  

à 62,00 € (50,00 €) 

 

POISTOHINTA -50 % à 31,00 € 
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Numeropari kertoo langan vahvuuden 

Numeroparin ensimmäinen luku kertoo, kuinka monta metriä lankaa on yhdessä 
grammassa. Jos langassa on useita säikeitä, jälkimmäinen luku kertoo niiden lukumäärän. 
Eli jos langan numero on esimerkiksi 18/3, on samaan lankaan yhdistetty kolme toisiinsa 
kietoutunutta säiettä. Yhdessä grammassa lankaa on tuolloin 18 metriä. Tästä voidaan 
myös päätellä, että mitä suurempi ensimmäinen arvo on, sitä ohuempaa on lanka. 

 

 

• 100 % ompelulanka 

 

- materiaali pellava 

- sävy: matta luonnonvalkoinen 

- rulla 50 g 

 

18/3  tuotenumero: 234118  

25/3  tuotenumero: 234125  

30/3  tuotenumero: 234130  

40/3  tuotenumero: 234140  

50/3  tuotenumero: 234150 

 

à 25,00 € (28,23 €) 

 

 

 

• Kirjansidontalanka ”Fils Au Chinois”  

 

- materiaali 100 % pellava, valmiiksi vahattu 

- saatavilla kaksi sävyä, jotka sulautuvat vanhan 

kirjan värimaailmaan 

- 40/3, puolassa 30 m 

 

Frech linen tan 282 

tuotenumero: 2282 

à 12,50 € (10,08 €) 

 

French linen light brown 250 

tuotenumero: 2250 

à 12,50 € (10,08 €) 
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• Pellavainen sidontatuki 

 

Tuki on 100 % pellavaa. Saatavilla neljä eri leveyttä. Myydään metreittäin. 

 

Sidontatuki 4 mm, 1 m 

tuotenumero: 27882 

à 4,00 € (3,23 €) 

 

Sidontatuki 6 mm, 1 m 

tuotenumero: 27883 

à 4,00 € (3,23 €) 

 

Sidontatuki 12 mm, 1 m 

tuotenumero: 27880 

à 6,00 € (4,84 €) 

 

Sidontatuki 18 mm, 1 m 

tuotenumero: 27881 

à 8,50 € (6,85 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suluissa arvonlisäveroton (24 %) hinta. Hinnasto 7.1.2022. 


