artprotect • pro restauro • pro arte
KOTLÍKY NA KLIH

Zahřívá opatrně klihy a křídové podklady ve vodní lázni, udržuje zvolenou teplotu na konstantní úrovni pomocí
termostatu (do 80°C). Vložená nádoba je rozdělena asymetricky, takže je možné připravovat i menší množství
materiálu. Tyto nádoby jsou vyrobené z plastu odolného rozbití a teplotě, jsou chemicky neutrální a tak zaručují
stálou lepivost klihu. Nádobu kryje víčko s otvorem pro štětec – klih nevysychá a není znečisťován prachem
apod. z okolí. Vnější plášť přístroje je zhotoven z poniklovaného mosazného plechu, držadlo z plastu je odolné
teplotě, kotlík sedí na podložce, jejíž povrch zamezuje sklouznutí. Dodává se s objemem 1 litr nebo 0,25 litru.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

artprotect • pro restauro • pro arte
KOTLÍKY NA KLIH
5790 000
5790 100
5790 200
5791 250
5791 260
5791 270

Kotlík na klih o objemu 1000ml,Ø160mm, výška 220mm,váha 2,14kg
Náhradní nádoba o objemu 250 ml
Náhradní víčko k nádobě o objemu 1000ml
Kotlík na klih o objemu 250 ml, Ø105 mm, výška 160 mm, váha cca 1,0 kg
Náhradní nádoba o objemu 250 ml
Náhradní víčko k nádobě o objemu 250 ml

6.720,00
630,00
450,00
4.950,00
360,00
240,00

Mimořádně robustní a solidně zpracovaný kotlík na ohřev klihu bez vodní lázně a dělá přesně to, na co je
nastaven – udržuje teplotu na pevně nastavených na 65°C pomocí vestavěného tepelného čidla. Dodává se
v provedení hliník a měď s objemem od 0,5 ltr do 1.75 ltr.
5792 050
5792 090
5792 175
5793 090

Provedení hliník, 500ml, Ø110mm, výška 140mm, váha 1.5 kg
Provedení hliník, 900ml, Ø110mm, výška 170mm, váha 1.8 kg
Provedení hliník, 1750ml, Ø140mm, výška 185 mm, váha 2.2kg
Provedení měď, 900ml, Ø 110mm, výška 175 mm, váha 2.5kg s víčkem

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

3.450,00
3.720,00
4.780,00
4.920,00

