VALOKUVIEN KIINNITYSKULMAT JA LIUSKAT SEKÄ KEHYSTYS

• magneettivasara
- paino 300 g
- lakattu puukahva
tuotenumero: 2901 à 44,10 € (35,56 €)

•

sinkityt nupinaulat
- kankaan ja maalausten pingottamiseen
- pakkaus: 500 g
9 mm (pakkauksessa n. 1050 kpl)
tuotenumero: 2736 à 15,75 € (12,70 €)
13 mm (pakkauksessa n. 860 kpl)
tuotenumero: 26352 à 23,10 € (18,63 €)

•

KeenCut Mountcutter Blades -terät
- passepartout-kartonkien leikkaamiseen
- hiiliteräs, öljytön
- 0,43 mm
- sopii muun muassa seuraaviin leikkureihin: Keencut Arrow,
Laser, Ultimat, Ultimat Gold and Ultimat Futura
- käännettävä terä
5 kpl / pk: tuotenumero: 21078-1
100 kpl / pk: tuotenumero: 21078

à 4,00 € (3,25 €)
à 73,50 € (59,27 €)
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•

Fletcher FrameMaster
Ammattimaiseen ja turvalliseen kehystykseen. Ampuu panoksen
suoraan ja litteänä kehykseen. Jousitus ottaa huomioon puun
tiheyden ja kovuuden, eikä kehykseen ei synny halkeamia. Säiliöön
mahtuu sata panosta.
Erikseen myytäviä panoksia on kahta kokoa: 8 mm ja 16 mm.
Tuotenumero: 215003

à 180,00 € (145,16 € alv. 0%)

•

Fletcher FrameMaster panokset 16 mm, 3000 kpl
Tuotenumero: 2447
à 31,50 € (25,40 € alv. 0%)

•

Fletcher FrameMaster panokset 8 mm, 5000 kpl
Tuotenumero: 208980
à 40,95 € (33,02 € alv. 0%)

•

Kiilakehysjousi 80 mm, 25 kpl
- kiilapuille pingotettujen maalausten kehystykseen
Tuotenumero: 277704

•

à 5,00 € (4,03 €)

ripustinhelat kehysten puulistoja varten
- varma ja turvallinen tapa kiinnittää ripustusvaijeri
Pieni hela
- 40 kpl heloja ruuveineen (2 kpl per hela)
- 10 mm x 50 mm
tuotenumero: 241606
à 17,20 € (13,87 €)
Iso hela
- 10 kpl heloja ruuveineen (4 kpl per hela)
- 12 mm x 89 mm
tuotenumero: 241606
à 8,00 € (6,45 €)
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•

Temart-tuotteet
Temart-tuotteilla kiinnität kehyksen näppärästi sen mitat ja muodon huomioiden. Helojen
tongeilla taivutettava materiaali sekä helposti adaptoitavat ruuvinpaikat mahdollistavat
kiinnityksen muokkaamisen kehystä varten. Helat ovat karkaistua terästä - materiaali säilyttää
vahvuutensa taivutettuna.

Temart Fixing Plate Plier-tongit
tuotenumero: 250-900

à 87,00 € (70,16 €)

Temart Fixing Plate-helat
- 100 kpl pakkaus
-väriltään mustansininen
- mukana 3,0 x 10 mm ruuvit
- karkaistua terästä

Small, 55 x 12,7 mm
tuotenumero: 250-400 à 92,00 € (74,19 €)
Medium, 70 x 19 mm
tuotenumero: 250-500 à 119,00 € (95,97 €)
Large, 100 x 19 mm
tuotenumero: 250-600 à 141,00 € (113,71 €)

•

happovapaa valkoinen liimapaperinauha
- rulla 200 m, teipin leveys 24 mm tai 36 mm
24 mm tuotenumero: 00027
à 24,15 € (19,48 €)
36 mm tuotenumero: 00088
à 30,00 € (24,19 €)

•

valkoinen paksu liimapaperinauha, ligniinitön
Alennettu hinta! HUOM. Ei arkistolaatuista.
- rulla 200 m, teipin leveys 48 mm
tuotenumero: 201136
à 10,50 € (8,47 €)

•

happovapaa valkoinen paperiteippi teosten kiinnitykseen ja
henkselöintiin. Kova vetolujuus mahdollistaa myös painavampien teosten
kiinnityksen. pH-neutraali tärkkelysliima aktivoidaan kostuttamalla
esimerkiksi kostealla sienellä. Kiinnitys voidaan irrottaa ehjältä
paperipinnalta uudelleen kostuttamalla teippi.
Rullan koko on 25 mm x 50 m
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•

tuotenumero: 24949
à 19,00€ (15,20€)
Alumiininen kehysteippi
Teippi on kehitetty erityisesti kehyksen sulkemiseen. Teipin
päällimmäinen kerros on paperia, keskellä on alumiinifoliokerros ja
liimana kellastumaton akryyliliima. Teippi tarttuu kaikkiin
materiaaleihin ja myötäilee pinnanmuotoja hyvin. Teippiä on
saatavilla kahta leveyttä: 32 mm ja 89 mm, rullan pituus on 25 m.
32 mm tuotenumero: 23870151
89 mm tuotenumero: 23870156

•

à 19,00 € (15,32 €)
à 49,00 € (39,52 €)

Ekoteippi
- museomestarien suosima ruskea paperiteippi
- leveys 5,0 cm, rulla 50 m
tuotenumero: 201135
à 7,90 € (6,37 €)

•

Suojateippi kehyksen huullokseen (”Volara Foam Rabbet
Tape”)
Inertti synteettinen teippi, joka kiinnitetään
huullokseen tyynyksi teoksen pintaa vasten.
Vaahtomainen teippi tiivistää kehyksen ja
suojaa teoksen pintaa. Sopii kapeankin listan
alle. Nauhan pysyy paikallaan hyvin tarttuvalla akryyliliimalla. Rulla:
6,35 mm x 33 m

tuotenumero: 20181436
à 33,60 € (27,10 €)

•

Linecon läpinäkyvät kiinnitysliuskat
(See-Thru Mounting Strip)
Paperipohjaisen taiteen ja valokuvien vaivattomaan
kiinnittämiseen taustakartongille.Itse kohteeseen ei
tartu liimaa, vaan paperi sujautetaan liuskassa olevaan

Sivu 4 / 6

uraan; myöhemmin teos voidaan irrottaa kehystyksestä
ilman vaurioita
Yhden liuskan pituus on 30 cm. Liuska voidaan
leikata myös lyhyemmiksi paloiksi. Pakkauskoko 60 kpl

tuotenumero: 25334020

•

hinta à 59,90 € (48,31 €)

Korkealaatuinen 2-puolinen teippi Scotch 3M 924 ATG
924 ATG on kirkas akryyliteippi, jonka avulla
voidaan kiinnittää keskenään samanlaisia mutta myös
eri materiaaleja: metallit, lasi, puu, paperi, maalipinnat,
monet muovilaadut…
Hyvää pitoa voidaan tehostaa
puhdistamalla pinnat esim. isopropyylialkoholilla tai
vedellä. Teippi kestää erinomaisesti uv-säteilyä. Teippiä
voidaan käyttää apuvälineenä vaikkapa kehystyksessä ja
esillepanoratkaisuissa. Rulla: 19 mm x 33 m
tuotenumero: 21469

•

à 18,40 € (14,84 €)

Linecon helppokäyttöiset ja laadukkaat polyesteri-/polypropyleenikulmat valokuvien ja
paperipohjaisen taiteen kiinnittämiseen
- arkistokelpoinen materiaali
- valmis liimakiinnitys
- kolme kokoa
Lineco Infinity Archival Mylar Photo Corners (SMALL)
sivun pituus 1,3 cm
tuotenumero: 25330020
pakkauskoko 240 kpl
à 18,40 € (14,84 €)
Lineco Archival Polyester Framers Corners (MEDIUM)
sivun pituus 3,5 cm
tuotenumero: 25330021
pakkauskoko 240 kpl
à 33,10 € (26,69 €)
Lineco Archival Polypropylene Mounting Corners (LARGE)
sivun pituus 7,6 cm
tuotenumero: 25330036
pakkauskoko 100 kpl
à 31,10 € (25,08 €)
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•

Mikroaaltopahvi suojaamaan kehystyksiä taustapuolelta
(Microwell/Framex)
- happo- ja ligniinivapaa kartonki, väriltään valkoinen
- paksuus 3 mm
- arkin koko 90 x 120 cm
tuotenumero: 200086

•

hinta à 14,20 € (11,45 €)

Art-Sorb-arkit
Art-Sorb-arkeilla säädellään suljetun tilan, esim. kehyksen tai vitriinin suhteellista kosteutta.
Art-Sorb säilyttää suljetussa ympäristössä suhteellisen kosteuden tasaisena, RH 50 %, imien tai
luovuttaen kosteutta. Arkit valmistetaan polyetyleenikuiduista ja kosteutta säätelevästä ArtSorb-silikaatista. Arkit säilyvät toimintakykyisinä todella pitkään ja niitä voi leikata tarvittavaan
kokoon. 500 x 500 x 2 mm.
tuotenumero: 28571919

à 49,00 € (39,52 €)

Suluissa arvonlisäveroton hinta. Hinnasto 1.5.2018.
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