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SIVELTIMET 

Huom! Uudistamme parhaillaan sivellinvalikoimaamme. Kaikkia 

kokoja/malleja ei ole tästä syystä saatavilla. 

Leonard-siveltimet 
- erittäin korkealaatuiset ranskalaiset siveltimet 

ammattilaiskäyttöön 

- saumaton nikkelöity messinkiholkki 

 

 

SARJA 29RO 

- akvarellisivellin 

- karva kanadanoravan synteettinen imitaatio 

 

 

 

SARJA 36RO   

- akvarellisivellin 

- näädänkarva 

 

 

 

SARJA 77RO 

- restaurointisivellin 

- Kolinsky-punanäädän karva 

 

 

 

SARJA 78RO 

- akvarellisivellin 

- näädänkarvan ja synteettisen kuidun sekoitus 

 

 

http://www.museoidenhankintakeskus.fi/page/12/tuotteemme
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tuotenr. materiaali koko Ø (mm) pit. (mm) 

29RO02 synteettinen orava 2 2,4 10 

29RO03 synteettinen orava 3 2,5 12 

29RO05 synteettinen orava 5 3,2 15 

29RO06 synteettinen orava 6 4,0 17 

29RO07 synteettinen orava 7 5,0 19 

36RO2/0 näätä 2/0 1,3 7 

36RO00 näätä 0 1,4 8 

36RO01 näätä 1 1,6 8 

36RO02 näätä 2 2,0 9 

36RO03 näätä 3 2,4 11 

36RO04 näätä 4 3,0 12 

36RO06 näätä 6 3,8 15 

77RO00 kolinsky näätä 0 1,3 4 

77RO01 kolinsky näätä 1 1,4 5 

77RO02 kolinsky näätä 2 2,0 6 

77RO03 kolinsky näätä 3 2,4 7 

77RO04 kolinsky näätä 4 3,0 9 

77RO06 kolinsky näätä 6 4,4 12 

78RO2/0 näätä + synteett. 2/0 1,8 7 

78RO02 näätä + synteett. 2 2,6 12 

78RO03 näätä + synteett. 3 3,0 14 

78RO04 näätä + synteett. 4 3,5 16 

78RO05 näätä + synteett. 5 4,0 17 

78RO06 näätä + synteett. 6 4,5 18 

78RO08 näätä + synteett. 8 5,5 23 

78RO12 näätä + synteett. 12 8,0 30 

 

Huom! Yliviivatut tuotteet ovat loppuunmyytyjä. 
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Da Vinci-siveltimet 
- laadukas saksalainen sarja 

 

SARJA 364 ”Forte Synthetics” 

- synteettiset harjakset   

- alumiininen holkki 

- puuvarsi 

- kuusikulmainen kädensija, jonka 

muotoilu estää sormien liukumisen 

 

 

tuotenr. leveys (mm) 

271602 3 

271604 4 

271606 6 

271608 8 

271610 10 

271612 11 

271614 13 

 

 

 

SARJA 18 ”Nova Priming Brushes”  

 

- hieno synteettinen kuitu 

- varsi akryylimuovia (ns. pleksi) 

- näppärä viiste varren toisessa päässä, voidaan 

käyttää taittoluuna yms. 

- kestävä käytössä 

- paperikonservaattorin ilo ja ylpeys 

 

tuotenr. leveys (mm) 

271808 6  

271816 12  

271818 20 

271820 24 
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Restaurointisivellin: F. La Corneille Golden Taklon Spotter 
 

- synteettinen kuitu, joka käyttäytyy hienon luonnonharjaksen tapaan 

- monikäyttöinen, imukykyinen ja kestävä sivellin 

 

 
Loppunut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuotenr. koko 

26827650/10 10/0 

26827650/4 4/0  

26827650/4.1 4/0 käyrä 

26827650/0 0 
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Mizufude  

- japanilainen vesikynä 

- täytettävä säiliö 

 

medium (vih.)   tuotenumero: 212510 

fine (kelt.)     tuotenumero: 212520 

large (lila)     tuotenumero: 26850103 

 

          

 

Silikonisiveltimet 

5 eri kärjen muotoa (kuvassa ylhäältä alas lukien: angel chisel, cup round, flat chisel, taper point 

cup chisel). Soveltuvat esimerkiksi akvarellin, akryylin, pastellin, öljyjen, saven jne. käsittelyyn - 

siveltimellä voit sekoittaa, muotoilla, levittää … Silikonimateriaali estää kohteen ainetta (liimat, 

maali, vaha, laasti yms.) imeytymästä siveltimeen ja kohteeseen ei myöskään irtoa partikkeleja 

siveltimestä. Kovettunut liima voidaan kuoria irti silikonista.     

 

 

angel chisel  (hiippa)  

tuotenumero: 268312902-5 

cup round  (kavio)  

tuotenumero: 268312902-4 

flat chisel  (spatula) 

tuotenumero: 268312902-3 

taper point  (keila)   

tuotenumero: 268312902-2 

cup chisel  (tassu)  

tuotenumero: 268312902-1  
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Leonard 1910-kumisiveltimet 
 

- kumi taipuu hieman 

- viisi erilaista mallia 

- kaksi kokoa 

- alumiiniholkki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanilaiset vuohenkarvasiveltimet 

 

- käyttökohteet: hellävarainen pintapuhdistus, pesu, 

pintaliimaus, taustaus, liimaus, liuosten levittäminen 

- pehmeät, valkoiset harjakset 

- pintakäsittelemätön 30 cm puinen varsi 

- hake-siveltimissä ei metalliosia 

 
 
 
 

 

 

tuotenr. malli Ø (mm) 

1910/06hi hiippa 8 

1910/06ka kavio 8  

1910/06ke keila 8 

1910/06sp spatula 8 

1910/06ta tassu 8 

1910/10hi hiippa 11 

1910/10ka kavio 11 

1910/10ke keila 11 

1910/10sp spatula 11 

1910/10ta tassu 11 



www.museoidenhankintakeskus.fi                                            info@museoidenhankintakeskus.fi 
 

 

tuotenr. malli leveys mm 

268000C4  hake 29 

268000C5 hake 38 

26800B30 hake 76 

212413 ebake 1 13 

212430 ebake 3 27 

212442 ebake 4 42 

212470 ebake 6 70 

212490 ebake 7 85 

 

 

 

Sianharjaspensseli, 3 kpl 

 

Sianharjaspensseli mm. puhdistukseen. 

Settiin kuuluu kolme pensseliä, koot 30 mm, 

 40 mm ja 50 mm. 

 

Tuotenumero: 20324799 

 

 

 

Antistaattinen harja 
 

Poistaa sähköisyyttä ja pölyä. Soveltuu herkkien 

kohteiden, kuten linssien, filmien ja kalvojen 

puhdistukseen. Ideaali apuri myös kehystyksessä.  

 

Materiaali: sähköä johtava kupari-sulfidipäällysteinen 

akryylikuitu 

 

Harjan leveys: 25 mm, kahvan pituus: 130 mm. 

 

Tuotenumero: 28860038 

 

 

 



www.museoidenhankintakeskus.fi                                            info@museoidenhankintakeskus.fi 
 

Pehmeä, valkoinen museoharja 
 

- vuohenharjas, lakattu puuvarsi 

- harjan kokonaispituus 220 mm 

   

Tuotenumero: 275100  
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