KONSERVOINTIVÄLINEET
•

Dahlia-sumutin
- valmistettu Japanissa, merkki Maruhachi
- materiaali kromattua messinkiä
- säädettävä hieno suihku, ei roiskeita
- käytössä suositellaan puhdistettua vettä
- tilavuus 320 cm³
tuotenumero: 24187

•

à 225,00 € (181,45 €)

Pesuallas
Conservation tray-allas on väriltään valkoinen ja se
on valmistettu saumattomasti polyeteenimuovista.
Sen pinta on kulumaton ja kestää kemikaaleja. Yksi
kulma toimii kaatonokkana. Uusi näppärän pieni
koko:

454 x 372 x 89 mm
tuotenumero: 26181418

à 45,50 € (36,69 €)

71,2 x 61,0 x 8,3 mm
tuotenumero: 26182428

à 142,00 € (114,52 €)
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•

taittoluut, materiaali teflon
1)

veitsen terän muotoinen, joustava
190 x 24 x 3 mm
tuotenumero: 282270
à 29,80 € (24,03 €)

3)

kapea, joustava
180 x 12 x 2 mm
tuotenumero: 282280

à 29,40 € (23,71 €)

lyhyt, jäykkä
130 x 16 x 6 mm
tuotenumero: 282130

à 30,35 € (24,48 €)

iso, jäykkä
165 x 20 x 8 mm
tuotenumero: 2870910

à 21,00 € (16,94 €)

5)

•

à 30,00 € (24,19 €)

2)

4)

•

pyöristetty, joustava
200 x 30 x 3 mm
tuotenumero: 282233

perinteinen taittoluu
- pituus 15 cm
tuotenumero: 237325

à 10,00 € (8,06 €)

taittoveitsi, materiaali ruostumaton teräs
mitat: 160 cm x 10 x 2 mm
tuotenumero: 281260
à 43,50 € (35,08 €)
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•

spatulat, ruostumaton teräs (kuvassa ylhäältä alaspäin):

1) kaksipäinen spatula, viimeistelty muotoilu, pituus: 150 mm

tuotenumero: 281150

à 45,00 € (36,29 €)

2) spatula ”Heavy Duty”

tuotenumero: 29360028

à 12,60 € (10,16 €)

3) ohutvartinen spatula

tuotenumero: 2617003

à 9,45 € (7,62 €)

4) teflon-päällysteinen spatula, koko: 195 x 7 mm

tuotenumero: 281370
•

spatula ”Minarette”, ruostumaton teräs, koko: 145 mm
tuotenumero: 2922221

•

à 57,00 € (45,97 €)

à 10,50 € (8,50 €)

”spoonula”
- toisessa päässä 15 mm leveä lusikka, toisessa tylppä 8 mm terä
- materiaali hyvin kiillotettu, sileä ruostumaton teräs
tuotenumero: 29360375
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•

kaavin eli ekskavaattori
- pituus 13 cm
- sileä ruostumaton teräs
tuotenumero: 2416013

•

à 13,60 € (10,97 €)

puulastat
- monikäyttöinen sekoituslasta, joka kestää
hyvin kuumuutta
- puulastat myydään sadan kappaleen laatikossa
- koko: 150 mm x 19 mm
tuotenumero: 2185

•

à 7,00 € (5,65 €)

pinsetit
- kaarevat kärjet, pituus 120 mm
- erityisen tarkkaan työhön
tuotenumero: 281580

•

pinsetit (”Feichenfeld”)
- suorat kärjet
- pituus 110 mm
tuotenumero: 2150011

•

à 37,00 € (29,84 €)

à 10,50 € (8,47 €)

pinsetit (”London college”)
- pituus 150 mm
tuotenumero: 2150012
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•

pinsetit, joissa suurennuslasi
- kaksinkertainen suurennos
- pituus 80 mm

tuotenumero: 2150013
•

à 15,75 € (12,70 €)

terävä piikki
- puinen kädensija
- terävä kärki
- piikin pituus 45 mm
tuotenumero: 2870885

•

à 4,50 € (3,63 €)

kumitela
- maalin, musteen, liiman tai muun aineen tasaiseen levitykseen.
tuotenumero: 23144

•

à 35,00 € (28,23 €)

kirurginveitset eli skalpellit

1) kirurginveitsi varsi nro 3 (ylhäällä)
tuotenumero: 289604à

7,15 € (5,77 €)

2) kirurginveitsi varsi nro 4
tuotenumero: 289603
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Huomioi tilatessasi varsien ja terien yhteensopivuus:
Varsi

Sopivat terät

nro 3

9, 10, 10A, 11, 15

nro 4

20, 21, 22, 24, 26

1) Terät (9, 10, 10A, 11, 15, 20, 21, 22, 24, 26, kts. kuva) myydään viiden ja sadan
kappaleen erissä:
5 kpl pakkaus:
100 kpl pakkaus:

•

tuotenumero: 289600
tuotenumero: 289600/100

à 2,60 € (2,10 €)
32,50 € (26,21 €)

paperiveitsi
- puinen kädensija
- litteä tylsä terä
- sopii myös niittien irrottamiseen paperimateriaalista
tuotenumero: 24021245

•

à 14,20 € (11,45 €)

kirjansitojan veitsi
- terän pituus 12 cm
- ruostumaton teräs
- puinen kädensija
tuotenumero: 285312à
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•

Käyräneulat (myydään kappaleittain)
23 mm
35 mm
46 mm

tuotenumero: 281457
tuotenumero: 281459
tuotenumero: 281458

à 2,00 € (1,61 €)
•

Pienet sakset
-materiaali ruostumaton teräs
-pieni koko, 130 mm
Tuotenumero: 281513

•

à 37,00 € (29,84 €)

Pumpulipuikot, pituus 15 cm
- Pakkauskoko: 100 kpl
Tuotenumero: 2510800

•

à 2,65 € (2,14 €)

Paperistumppi
-Myydään kappaleittain.
-Koko: ø 7 mm, pituus 12 mm
Tuotenumero: 288311
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•

Hyönteisneulat, 500 kpl pakkaus
1) Musta lakkaviimeistelty
- ruostumaton teräs
- paksuus 0,55 mm, pituus 38 mm
Tuotenumero: 20230055

à 23,00 € (18,55 €)

2) Teräksen värinen
- ruostumaton teräs
- paksuus 0,53 mm, pituus 38,00 mm
Tuotenumero: 20230530
•

Liuotinannostelija ”Pure Touch”
Liuotin säilyy työskentelyn ajan turvallisesti säiliössä, josta se ei
haihdu eikä levitä hajuja. Pullossa oleva liuotin pysyy puhtaana, kun
sen annostelee ruostumattomalle teräslevylle, joka estää liottimen
palaamisen säiliöön. Säiliön tilavuus: 50 cl.

Tuotenumero: 29843512

•

à 45,00 € (36,29 €)

à 38,30 € (30,89 €)

Ohutkärkinen liima-aplikaattori
Liima-aplikaattori soveltuu käytettäväksi muun muassa vesiliukoisten
liimojen, akryylien, maalien ja väriaineiden sekä nesteen muodossa
olevien vahojen kanssa, (ei sovellu käytettäväksi syanoakrylaattien
kanssa (CA)).
Pullo 37,5 ml (LDPE), vedellä pestävä, uudelleen täytettävä korkissa
on kärjen sisään menevä vastakappale, eli kärki ei tukkeudu. 0,8 mm
kärki ruostumatonta terästä
Tuotenumero: 203366
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•

Thimble pad eli sormustintassu – apuväline käsityöläiselle, kun
sormenpäät ovat koetuksella
Sormustintassu on pieni nahkanappi, joka kiinnitetään esimerkiksi
sormenpäähän tai muuhun työvaiheessa hiertyvään kohtaan. Tassun
taustapuolella on liima, joka pitää sen napakasti paikallaan, vaikka
koko työpäivän ajan. Tassu voidaan myös irrottaa ja kiinnittää
uudelleen. Sormustintassu sopii suojaksi tekstiilikonservaattorille,
ompelijalle, verhoilijalle, nahkatöihin… Pakkaus sisältää 12 kpl
sormustintassua.

Tuotenumero: 201131

•

à 14,60 € (11,77 €)

Dippisormus
-pigmentti- tai liisteritilkka sormen päälle tarkoissa työvaiheissa!
tuotenumero: 224205

•

à 3,00 € (2,42 €)

Instrumenttitarjotin
-työvälineille, säilytysastiaksi, suojaksi likaisissa
työvaiheissa…
-materiaali: ruostumaton teräs
-koko: 20 x 13 x 2,5 cm

Tuotenumero: 2150014
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•

Liimapannu
- materiaali ruostumaton teräs

- vesisäiliö 205 ml
- vetoisuus 1,4 kg, sulamisaika 20–25 min

Tuotenumero: 2891008

•

à 66,00 € (53,23 €)

Emalipaletti
Emaloitu paletti maaleille ja muille aineille. Emalipinta on
helppo puhdistaa. Paletissa on 11 kuppia ja reikä pitelyn
helpottamiseksi.

Tuotenumero: 28833

à 27,00 € (21,77 €)

Suluissa hinta ilman arvonlisäveroa (24 %). Hinnasto 26.2.2021
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