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                                   Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů 
 

LASCAUX  STRECHER 
 
 

 
 
 
Standartní provedení napínacího rámu se skládá z: 
 

- 4ks přestavitelných rohů(cca 30cm vnitřní délky,cca 1765g),roztažitelné o cca 5cm 
- 4ks prodlužovacích kusů á 15cm(cca 340g) 
- 4ks prodlužovacích kusů á 30cm(cca 510g) 
- 2ks prodlužovacích kusů á 60cm(cca990g) 
- 2ks prodlužovacích kusů á 90cm(cca1300g) 
- 2ks prodlužovacích kusů á 120cm(cca 1560g) 
- 1ks teleskopické příčky,prodloužitelné na celkovou délku 250cm(cca 2320g) 
- 2ks klíčů 

 
Nadstandartně lze doplnit o: 
-Prodlužovací kus á 210cm(cca 2750g) 
-Prodlužovací kus pro teleskopickou příčku á 100cm(cca 660g) 
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LASCAUX  STRECHER 
 
 
Ze standartní sady lze například sestavit rám o vnitřním rozměru 180x300cm.V tomto případě se kratší strana 
sestaví ze dvou rohových dílů á 30cm,jednoho prodlužovacího dílu á 60cm,jednoho prodlužovacího dílu á 30cm 
a dvou prodlužovacích dílů á 15cm.Delší strana se následně složí ze dvou  
 
rohových dílů á 30cm,jednoho prodlužovacího dílu á 120cm,jednoho prodlužovacího dílu á 90cm a jednoho 
prodlužovacího dílu á 30cm. 
 
Samozřejmě je možné sestavit rámy s rozměry dle potřeby.Nadměrné kusy se dají dodat jako speciální 
vyhotovení,podobně dodávatelná jsou i náhradní dřeva. 
 
Sestavení rámu 
 
Montáž se prování nejlépe v horizontální poloze,začne se oběma kratšími stranami,kdy se vždy dva rohové díly 
propojí s potřebným počtem prodlužovacích dílů.Poté se doplní vytvořené kratší strany o vlastní delší 
strany.Závěrečné propojení by mělo probíhat pokud možno paralelně(synchronizovaně),aby se zamezilo 
zkřížení a zdeformování rámu.Proto se doporučuje především u velkých formátů fixovat jednotlivé díly rámu 
před upevněním plátna lepící páskou. 

Za normálních okolností se nastaví rohové díly na nejmenší rozměr(uzavřený stav),aby se posléze rám dal 
prodloužením vypnout.Pokud se ale dá očekávat silné smrštění plátna,pak se rohové díly už na počátku nastaví 
do střední polohy,aby se pnutí,které se později ukáže,dalo vyrovnat. 
Tkanina,nebo papír se mohou nalepit na dřevěné lišty(např.Bevou),nebo se tu dají fixovat nastřelovačkou čelní 
stranou.Při práci se dvěma rámy se může 15cm mezikusy zredukovat odstup k vnějšímu rámu na 7.5cmPokud 
budou ještě rohové díly zcela otevřené,může být tento odstup zredukován prakticky na nulu. 
Velké pnutí-zejména u velkých formátů,se dá stabilizovat použitím teleskopické střední příčky.Teleskopická 
traverza se přesně fixuje šroubováním v protisměru. 
 
 
5824 000  Lascaux Strecher, základní set včetně přepravních nákladů                                                      78.300,00 
 
 
 
 


