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BELO  OBRAZY – PAPÍR - TEXTIL 
 
Spolupráce mezi společností  Artprotect a Belo započala v roce 1992, kdy společnost Artprotect, tehdy ještě 
pod svým původním názvem Deffner & Johann, vstoupila na český trh. Za uplynulou dobu dvaceti pěti let se 
toto partnerství  se samozřejmě dále prohlubovalo a dnes  je Artprotect jedním ze tří oficiálních obchodních 
partnerů v Evropě a jedním ze šesti partnerů  po celém světě.  Jsme  na to řádně hrdi, protože si této 
spolupráce velmi vážíme. Belo je od svých počátků synonymem pro inovativní řešení v oblasti  restaurování 
obrazů – papíru – textilu. Belo je technologicky vždy o krok  dál. Belo je postaveno na individuálním přístupu ke 
každému potenciálnímu zákazníkovi, takže v podstatě neexistují dva identické přístroje. Všechny z nich jsou 
postaveny podle potřeb a přání  zákazníka. 
Následující ceníky tří základních kategorií je nutné považovat za základní rámec nabídky, na každé  zařízení se 
vystavuje konkrétní cenová nabídka, která je pak závazná pro obě strany. Níže uvedené ceny neobsahují  
přepravní náklady, neobsahují  ceny přepravních obalů a neobsahují  cenu za sestavení zařízení a zaškolení 

obsluhy v případě stolů na  restaurování obrazů. 
 

 
 

 
Vakuové stoly pro restaurování malby 
Základní set obsahuje vlastní stůl, podstavec a  vakuovou pumpu 

Typ 150/110 Velikost desky 150 x 110 cm     796.950,00 
Typ 200/150 Velikost desky 200 x 150 cm 1.126.050,00 
Typ 300/200 Velikost desky 300 x 200 cm 1.663.200,00 
 

 Poplatek za zaškolení a instalaci zařízení in situ v Evropě                                                         114.300,00 

 Poplatek za zaškolení a instalaci zařízení in situ mimo Evropu                                                149.100,00 

Parciální vakuové stoly pro restaurování malby 
Typ 25/25 Velikost desky 25 x 25cm, včetně vakuového odsavače a hadice    188.850,00 
Typ 25/25 Set Deska integrovaná do stolu 150 x 110cm, včetně odsavače    329.100,00 
Typ 25/25 flat Vlastní deska 25 x 25cm bez odsavače      44.100,00 
 

Ateliérové stojany na obrazy 
Celokovové provedení s výškovým posunem 

Typ 150 Verze pro  extrémní  velikosti a váhy obrazuů    301.500,00 
Typ 100 Standardní verze    166.500,00 
 
 

Příslušenství k vakuovým stolům pro restaurování malby 
Elektromechanický zdvih stolu – příplatek za zabudování            65.100,00 
Výměnná kazeta s aktivním uhlím 20 ltr do odsávačů a pump              8.100,00 
Propojovací hadice, bm              1.200,00 
 

Vakuové pumpy a odsavače 
Verze pro permanentní provoz se speciálním opláštěním pro tichý provoz, s modulem na odloučení vody a modulem s aktivním uhlím, 
s integrovanou elektronickou kontrolou otáček 

Typ 240 200mbar, 60db   164.430,00 
Typ 2 230mbar,55db   262.160,00 
 Průmyslový odsavač pro krátkodobý provoz     21.460,00 
 

Stativy pro infračervenou kameru, mikroskopické stoly, pracovní stoly 
Zcela individuálně stavěné vybavení restaurátorských ateliérů , vše postavena na systému hliníkových profilů s brzděnými pojezdovými 
kolečky, materiál desek možno volit mezi plastem, sklem, granitem, zcela individuální program 
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Mikroskopický pracovní stůl  

 pracovní deska 185x130cm se stativem pro mikroskop, bez mikroskopu 

 posun mikrokopu po celé ploše stolu bez mrtvého úhlu 

 možnost úpravy pro dva mikroskopy                 

   157.500,00 

 

Dávkovací přístroj 
Pro aplikaci různých médii při  restaurování malby, kompletní set s příslušenstvím 

 Dávkovací přístroj kompletní set s příslušenstvím, bez kompresoru                                       34.650,00 

 Kompresor pro dávkovací přístroj, 8 bar, 30l/min, 40dB                                                           22.350,00 

 
 

 
 

Prosvětlovaný vakuový stůl pro restaurování papíru 
Typ 106/92 Kompletní set s LED iluminací s tlumením intenzity osvětlení, 106x92cm, 

včetně podstavce a odsavače / pumpy 
     242.550,00 

 PE deska na výměnu         19.200,00 
 Perforovaná deska z ušlechtilé oceli V4A na výměnu         16.500,00 
 
 
 

 Vakuový stůl pro restaurování papíru s LED iluminací 
Typ 150/114 Kompletní set s LED iluminací s tlumením intenzity osvětlení, 150 x 

114cm, včetně podstavce bez pumpy 
408.900,00 

 PE deska na výměnu   26.100,00 
 Perforovaná deska z ušlechtilé oceli V4A na výměnu   17,400,00 
Typ 180/120 Kompletní set s LED iluminací s tlumením intenzity osvětlení, 180 x 

120cm, včetně podstavce bez pumpy 
433.050,00 

 PE deska na výměnu   30.600,00 
 Perforovaná deska z ušlechtilé oceli V4A na výměnu   20.700,00 

 
Vakuový stůl pro restaurování papíru  bez  LED iluminace 
Set se skládá z desky z ušlechtilé oceli, která je integrována do vany umožňující mokré procesy čistění, poněvadž deska dosahuje prkticky 
okraje vnějšího formátu stolu, je možné stůl použít i pro ošetření mnohem větších objektů po sekcích. Ocelovou perforovanou desku je 
možné zaměnit  za PE sintr, tato deska je mimořádně vhodná pro rovnoměrné dolévání papíroviny. Set se nedodává s vakuovou pumpou, 
kterou je nutné dokoupit zvlášť. Ke stolu  je možné přikoupit bohaté opční příslušenství 

 Kopule pro zvlhčování objektů na stole pomocí ultrazvukové mlhoviny 

 Generátor ultrazvukové mlhoviny 

 Regulační jednotku pro ovládání přísunu mlhoviny 

 Filtr nasávaného vzduchu 

 Podstavec  s elektromechanickým zdvihem a náklonem 

 Vakuovou pumpu 

 

Typ 110/91 Vnější rozměr 110x91cm, včetně podstavce, bez pumpy 374.100,00 
Typ 150/114 Vnější rozměr 150x114cm, včetně podstavce, bez pumpy 450.000,00 
Typ 180/120 Vnější rozměr 180x120, včetně podstavce, bez pumpy 502.200,00 
 

Parciální vakuový stůl pro restaurování papíru s LED iluminací 
 Parciální iluminovaná deska integrovaná do pracovního stolu v rozměru 

dle přání zákazníka,včetně regulační jednotky na ovládání vakuové 
pumpy, bez vakuové pumpy, včetně podstavce z hliníkových profilů 

242.550,00 

Typ 20/20 Iluminovaná parciální deska s vnějším formátem 20x20cm, pracovní 
plochou cca 17x17cm zasazená do PE desky cca 60x40cm, bez pumpy. 

  74.400,00 
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Tento set se umisťuje na pracovní stůl, není nutný podstavec 
Typ 25/25 flat Pouze deska uvedeného rozměru   44.100,00 
Typ 40/40 flat Pouze deska uvedeného rozměru   77.700,00 
 Vakuová pumpa/odsavač s regulací rychlosti otáček   24.900,00 
 

Klín pro restaurování knih  
Kompletně zařízené pracoviště integrované do pracovního stolu, bez pumpy a a bez iluminace        180.000,00 
Kompletně zařízené pracoviště integrované do pracovního stolu, bez pumpy ale s LED iluminací      228.900,00 
 
 
 

Příslušenství ke stolům na restaurování papíru 
Elektromechanický zdvih stolů    65.100,00 
Akrylová kopule pro zvlhčování   

 pro typ 106/92 a 110/91 110.700,00 

 pro typ 150/114 118.800,00 

 pro typ 180/120 131.700,00 

Průvleky do kopule, minimálně dva jsou nutné, kus      7.350,00 
Ultrazvukový zvlhčovač    25.200,00 
Elektronická kontrola s čidlem vlhkosti    74.400,00 
Filtr nasávaného vzduchu    21.600,00 
Kazeta s aktivním uhlím, 20 ltr      8.100,00 
 

Vakuové pumpy 
Vakuové pumpy a průmyslové odsavače jsou identické s těmi, které jsou určeny pro sekci restaurování malby a textilu 

Speciální vybavení pro oblast restaurování papíru 
I v této oblasti se vybavení překrývá z oběma dalšími kategoriemi přístrojů a vybavení. Mezi zcela specifická zařízení však patří zejména 
ultrazvukové svářečky  pro archivaci dokumentů ve foliích a napínací rámy na ošetření archiválií s pečetěmi 

Typ 900 Ultrazvuková svářečka na archivaci ve foliích, délka sváru 890mm    980.500,00 
Typ 1200 Ultrazvuková svářečka na archivaci ve foliích, délka sváru 1190mm 1.022.100,00 
Napínací rám na archiválie opatřené pečetí       48.450,00 
 

 
 
Vakuové stoly pro restaurování textilu jsou koncipovány tak, aby spojovaly funkci vakuového stolu s vanou na 
mokré čistění. Dodávají se jako sety včetně podstavce z hliníkových profilů včetně pojezdových koleček 
opatřených brzdami, součástí setu není vakuová pumpa, kterou je nutné dokoupit. 
Typ 180/120 Rozměr 180 x 120 cm, včetně perforované desky a podstavce, bez pumpy      505.800,00 
 Pracovní plocha sendvičové konstrukce      135.000,00 
 Parciální vakuový stůl pro restaurování textilu zabudovaný do stolu 

180x120cm, bez pumpy 
     498.900,00 

 
Jak již bylo uvedeno, jednotlivé komponenty Belo jsou komponenty systémovými a používají se pro všechny tři 
kategorie přístrojů. Specialitou kategorie textil jsou pak samozřejmě zakázkové stoly se skleněnou deskou na 
práci s textiliemi, v případě potřeby je možné kombinovat tyto stoly s podsvícením. 

Dodací podmínky 
Veškeré zařízení Belo se dodává a vyrábí na zakázku, doba dodání je cca 2-3 měsíce, je nutné přístroje hradit 
předem ve 100% výši. Záruka na zařízení je 24 měsíců vyjma dílů, které podléhají opotřebení. 
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BELO  OBRAZY 

Nažehlovací vakuové stoly BELO pro restaurování obrazů 

Technologie vyhřívání. Více než deset let zkušeností s vakuovými stoly prokázalo,že použití tepla je důležitým 
faktorem při ošetřování maleb na lněném plátně.Právě proto je ale nutné,aby použité řešení zaručovalo 
mimořádně rovnoměrné,přesně kontrolovatelné a dávkovatelné působení tepla na objekt,tedy zásah,který 
je vedený cíleně. 

BELO stoly pro restaurování obrazů jsou proto vybaveny speciálně vyvinutým a patentovaným způsobem vyhřívání .Na 
základě zkušeností s konvenčními způsoby vyhřívání a jejich typickými vlastnostmi se přistoupilo k vývoji zcela nového 
systému.Ten se od základu liší od konvenčního vyhřívání s nepřímým ohřevem,kde oddělený topný prvek zahřívá 
perforovanou desku. 

Díky patentovanému způsobu přímého ohřevu perforované desky,t.z. že perforovaný povrch je současně přímo topným 
prvkem,dochází k tomu,že k vyvíjení tepla dochází bezprostředně v blízkosti objektu a teplo se tak přenáší nejkratší cestou 
přímo na objekt. 

Výsledkem tohoto patentovaného systému jsou neobvykle krátké časy potřebné pro zahřátí či ochlazení desky díky nízké 
mase vyhřívacího prvku. 

Vyobrazení 1: Diagram vývoje teploty v závislosti na čase (Měření bez překrytí přímo ohřívaného povrchu)  

Zapnutí topení při 20 stupních Celsia,zahřátí na 50 stupňů Celsia během cca 50 sekund 

 

A:Fáze zahřívání: okamžitě po zapnutí vyhřívání desky dochází k nárůstu teploty až na hodnotu 50 stupňů Celsia 

B:Fáze ochlazování:Po dosažení stanovené teploty dochází – v případě vypnutí vyhřívání  - k okamžitému ochlazování, takže 
během následujících 70-ti sekund se ochladí deska na výchozí teplotu 20-ti stupňů Celsia.Během dvou minut je schopna tato 
patentovaná deska dosáhnout ze 20-ti stupňů Celsia teploty 50-ti stupňů a vzápětí se ochladit na výchozí teplotu.Pro 
porovnání,konvenčně nepřímo vyhřívané systémy jako je Elkom dosahují obdobných hodnot zahřátí povrchu během cca 15 
minut a úměrně této hodnotě je i čas potřebný pro ochlazení desky. 

 
Díky krátkému času zahřívání se může teplo použít při ošetřování obrazu zcela cíleně, kontrolovaně a krátkodobě.Rychlé 
změny teploty  odpovídající potřebám ošetřovaného objektu, jsou tímto systémem garantovány.Přehřívání a překmitnutí 
nastavené teploty tento bezprostředně reagující systém vylučuje také.Diagram z předchozí strany zřetelně odráží nízkou 
setrvačnost systému ohřevu. 
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BELO  OBRAZY 

Jednou z dalších zásadních výhod je i mimořádná rovnoměrnost zahřátí perforovaného povrchu.Počítačový termografický 
snímek,viz níže,dokazuje,že v rámci pracovní plochy 1500x1500mm,tj.2.25m2 dochází ke kolísání teploty +/- 1.5 stupně 
Celsia.Stejné rovnoměrnosti ovšem dosahují i desky jiných rozměrů,včetně té největší dodávatelné, tj.2x3 metry 
čtvereční.K měření teploty se používá teplotní čidlo umístěné přímo na topném prvku a je elektronicky regulováno.Výpadek 
čidla a překročení nastavené teploty regulace okamžitě rozpozná a vypne jak topení,tak zároveň okamžitě zaznamená 
chybu. 

 

                    
 

Vyobrazení 2: Počítačový termografický snímek (měření na nezakrytém stole) Rozdíl teplot dosažených na pracovní ploše 
1500x1500mm,zde černě zarámované,zde graficky znázorněný odstupňováním barev,se pohybuje od 42.5stupně celsia(bílá 
pole) po minimum 39.2 stupně Celsia(červená pole) 

Vakuový stůl pro restaurování obrazů 
Vakuový stůl Belo,vybavený patentovaným způsobem ohřívání desky,je speciálně koncipován pro restaurování malby.   

Na jeho pracovní ploše je možné provádět všechny obvyklé pracovní postupy,jako je vyrovnávání,upevňování impregnování 
či nažehlování.Díky tomu,že pracovní plocha je posazena výše a nemá žádný výrazný lem,umožňuje i ošetření 
velkoformátových obrazů po sekcích.Elektronická regulace teploty a plynulé regulování podtlaku jsou integrovány do 
oddělené ovládací skříňky.Přehledné uspořádání jednotlivých ovládacích prvků ulehčuje obsluhu.Přípojka proudu pro  
vyhřívací element mezi regulací a stolem se připojuje na zadní straně ovládací skříňky. 

Jak stůl,tak i ovládací skříňka jsou pojízdné. 

 Typ 110/150 Typ 150/200 

Plocha desky stolu 1100x1500mm 1500x2000mm 

Váha 40kg 70kg 

Příkon topného prvku 2KW 2.8KW 

Speciální formáty jsou možné na vyžádání až do maxima 2000x3000mm 
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BELO  OBRAZY 

 

Regulační jednotka/Regulace teploty: 

 
 Plynulá regulace teploty  v rozsahu 20 – 70°Celsia 

 Digitální znázornění stávající teploty 

 Ukazatel chybných funkcí  - při poruše tepelného čidla a při překročení nastavené teploty dochází 
k automatickému vypnutí ohřevu desky 

 Regulace podtlaku:Pomocí potenciometru se plynule dají regulovat otáčky motoru od klidové polohy po 
maximální výkon.Žádaný podtlak se tak dá přesně nastavit.Zástrčka se připojuje do určené zásuvky na zadní straně 
regulační jednotky.Zástrčka má vlastní světelnou kontrolku pro funkci zapnuto/vypnuto. výkon je 
3000W/240V/50Hz. 

 Typ 110/150 Typ 150/200 

Přípojka do sítě 240/380V,3P/N/PE,16A 240/380V,3P/N/PE,32A 

Váha 40kg 40kg 

 

Podstavec 

Podstavec je složený z hliníkových systémových profilů.Jejich povrch je přirozeně eloxován.Podstavec je umístěn na čtyřech 
pojízdných nožkách s brzdami.Výška se individuálně přizpůsobuje potřebám zákazníka. 

 

Vyvíječ podtlaku 

Má separátní chlazení vzduchem,dodává se včetně  čtyřmetrové přípojky s koncovkami 
 

Maximální výkon 3400 litrů za minutu 

 

Maximální podtlak 230 milibarů 

 

Elektrická přípojka 1000W,230V,1P/N/PE,50Hz 

 

Váha 14kg 

 

Hlučnost podle DIN 59.8 decibelu 

 

Upozornění:Výrobce nepřebírá zodpovědnost za neodborné provádění prací se vznětlivými a ředidla obsahujícími materiály 
na zapnutém stole.Z bezpečnostních důvodů je nutné tyto práce provádět odděleně 
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BELO PAPÍR 
 
 

VAKUOV  ST L  Z KLADNÍ SET 
Poptávané zařízení je ve standardním provedení dodávané ve formátu 106 x 92 cm. Tento základní set 
obsahuje vedle osvětlení i vyvýječ podtlaku / průmyslový vysavač a podstavec.  
 

                       
 
Standardní provedení je možné doplnit o výměnnou  PE desku  nebo výměnnou desku z perforovaného 
nerezového plechu V4A . Standardní osvětlení lze za příplatek  vyměnit za osvětlení LED. Jak již bylo uvedeno, 
součástí setu je stativ z hliníkových profilů s pojezdovými kolečkami. Pracovní výšku výrobce upraví podle 
požadavku bez příplatku. Pokud se stolem pracuje víc restaurátoru s rozdílnou výškou,popř. práce vyžaduje 
náklon desky, je možné doobjednat elektromechanické zdvihací zařízení s náklonem . 
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BELO PAPÍR 
 
ST L S VLHČENÍM ULTRAZVUKOVOU MLHOVINOU  
Pro práci na stole má zásadní význam možnost zvlhčení ošetřovaného objektu pomocí ultrazvukové mlhoviny 
bez nutnosti tyto práce provádět na jiném zařízení a tedy bez nutnosti manipulace mimo povrch stolu. Pro 
tento účel je možné dokoupit  kopuli z organického skla  s plynovými tlumiči a dvěma průvlaky . 
Kopuli pro vlhčení  je nutné doplnit o zdroj mlhoviny a tím je ultrazvukový zvlhčovač s přívodní 
hadicí,upevněním, elektronickou regulací,čidlem vlhkosti a vzduchovým filtrem  
 

                           
 
     Zařízení včetně kopule na vlhčení , řídící jednotky, zvlhčovače a elektromechanického zdviho stativu 
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