artprotect • pro restauro • pro arte •
MALÍŘSKÉ STOJANY
Základní model ateliérového sojanu Akademia dodávaný v několika variantách
velikosti plochy pro obraz, s možností prodloužení výšky, s možností dokoupení
zásuvek, s možností dokoupení opory pro ruce. Standardní výška 190cm, bez
prodloužení maximální výška obrazu 142 cm, lze prodloužit o 50cm ,poloha spodní
hrany obrazu stavitelná od 49 do 145cm, základní plocha 80x80cm, váha cca 30 kg,
provedení mořený nebo přírodní buk.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů
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MALÍŘSKÉ STOJANY
Obj.číslo
2883 100
2883 200
2883 140
2883 240
2883 160
2883 260
2883 185
2883 285

Model + plocha pro obraz + povrchová úprava
Royal, 120 x 10cm, přírodní buk
Royal, 120 x 10cm, mořený tmavý buk
Royal, 120 x 14cm, přírodní buk
Royal, 120 x 14cm, mořený tmavý buk
Royal, 120 x 16cm, přírodní buk
Royal, 120 x 16cm, mořený tmavý buk
Royal, 140 x 18cm, přírodní buk
Royal, 140 x 18cm, mořený tmavý buk

Cena
25.350,00
27.750,00
25.950,00
28.350,00
26.550,00
28.950,00
27.450,00
29.850,00

MALÍŘSKÉ STOJANY ROYAL : PŘÍSLUŠENSTVÍ

2883 270
2883 275
2883 150
2883 250
2883 152
2883 154

Royal, zásuvka 36x13cm, buk přírodní, cena za kus
Royal, zásuvka 36x13cm, buk mořený tmavý , cena za kus
Royal, prodlužovací díl ,50cm buk přírodní
Royal, prodlužovací díl ,50cm buk mořený,tmavý
Royal, opora pro ruku ,buk přírodní
Royal, opora pro ruku, buk mořený,tmavý

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

2.400,00
2.700,00
2.400,00
2.700,00
5.850,00
6.450,00
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MALÍŘSKÉ STOJANY
VERONA
prvotřídní studiový stojan pro vysoké nároky, kovové prvky z mosazi,
pojízdný s brzdami, možnost nastavení úhlu sklonu od 87° do 110°.
Maximální výška 200/380cm, výška obrazu max 250cm, plocha pro
položení obrazu 70x7cm, základní plocha 74 x 68 cm, maximální váha
obrazu 50kg
2890 000 VERONA buk přírodní
14.850,00
2891 000 VERONA buk tmavý
17.850,00
ROMA
studiový stojan s pojezdovými kolečky, sklon a výška obrazu plynule
nastavitelná. Plocha pro umístění obrazu 6,3 x 60cm, maximální výška
obrazu 154cm, celkový výška 241cm,váha 12kg. Stojan zabírá plochu 61x
55cm, povrchová úprava přírodní buk napuštěný olejem. Cenově velmi
zajímavý stojan.
2898 147 ROMA
4.950,00
ASCONA
Kompaktní přenosný stojan pro výstavy a práci v plenéru. Možnost
nastavení sklonu a výšky obrazu. Zabírá plochu 66 x 65 cm, celková výška
159cm, plochy pro umístění obrazu 56x 6cm, váha 8 kg, povrchová
úprava přírodní buk napuštěný olejem
2898 174 ASCONA

2.370,00

PISA
Kompaktní přenosný stojan, výška a sklon se dají přestavět, stojan zabírá
plochu 66 x 63 cm, celková výška činí 174 cm, plocha pro umístění
obrazu 66 x 5,2cm, váha 6kg, povrchová úprava přírodní buk napuštěný
olejem.
2898 174 PISA

1.950,00

ABRAFLEX STATION

Speciální multifunkční pracovní stoly s funkcí nahrazující klasické malířské stativy. Alternativa
k velkoformátovým stativům s elektrickým přestavováním sklonu, výšky – model Louvre v naší nabídce. Deska
má rozměr 240 x 150cm, výškově přestavitelná v pásmu 74 – 112 cm, sklon desky plynule měnitelný v pásmu
0°- 85°. Nosnost 180 kg, Pojezdová kolečka s brzdami.
7504 807 ABRAFLEX 807

186.660,00

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

