ФАРТТ

ООД

COLOURS & RESTAURO
Продажба на едро и дребно
Всички цени са с включено 20 % ДДС

К А Т А Л О Г
1164 София - Лозенец, бул. “Христо Смирненски” № 20
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тел.:

02/ 866 36 56
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0897 / 80 71 21

факс:

02/ 963 40 93
www.fartt.com
info@fartt.com

fartt@mail.orbitel.bg

fartt.ltd@abv.bg

f facebook
Фартт магазин за художници

Skype
Fartt.ltd
Милена Груева и дипл.инж.арх. Матей Станчев

Фирмата си запазва правото по всяко време да промени цените, съответно
промените при нашите доставчици

„ Същността на консервацията е в това да се запази обекта в неизменимо състояние“
Венеция 1964 г.
“Фартт ООД”, основана през 2001 г., представя едни от най-престижните световни производители,
продуктите и са многократно потвърдени в световната практика.
Нашата фирмената политика се определя от постоянния ни стремеж и грижа да консултираме и предложим
на нашите колеги, приятели и клиенти най - новите и качествени продукти.
Библиотеки, Музеи, Галерии, Архиви
Проектиране и обзавеждане на архивни, музейни и галерийни ателиета, лаборатории, експозиции и
пространства.
Проектиране и оборудване съгласно утвърдените в световната практика музейни стандарти.
Стандартни витрини с различен тип конструкции, витрини със специални изисквания за климат, UV лъчи,
и защита от кражби. Разнообразни окачващи системи за картини, мозайки, икони, графики.
Музейно осветление. Климатизация и климатични уреди.
Фондохранилища
Проектиране и оборудване съответно световната практика.
Предлагаме различни депо-системи за съхранение на картини, ръкописи, графики, карти, чертежи, книги,
архиви - подвижни и стационарни, стелажи, кутии , тубоси, папки, фотоархиви, стандартни и климатизирани
шкафове. Машини за почистване на хартия и книги от прах, мухъл, обезкиселяване.
Реставрационни лаборатории
Доставка и инсталиране на вакуумни маси с ниско налягане за реставрация на картини и хартия.
Лабораторно осветление, микроскопи и друга апаратура. Огнеупорни шкафове за съхранение на химикали.
Комплексно обзавеждане на работни места, локална вентилация.
Доставяме материали за цялата страна чрез куриер !
Всички поръчки за материали се предплащат в пълен размер !
Срок на доставка на материали, които ги няма на склад - до 30 работни дни !
За спешни доставки - до 15 дни се доплаща !
Фирмата се ангажира да достави всички желани от Вас материали, дори те да са извън каталога ни.
Запитвания и поръчки по е-mail :
info@fartt.com fartt@mail.orbitel.bg
или на телефон : 02 - 8663656 и факс 02 - 9634093
GSM :
0897 - 807120 и 0897 - 807121

fartt.ltd@abv.bg

Качеството на материалите е гарантирано !
Евентуални рекламации се приемат в срок до 14 дни след датата на доставката.
Предлагаме отделно :
Каталог на фирма NESCHEN AG - продукти за реставрация и поправка на книги, хартия, карти,
чертежи.
Каталог на KLUG Conservation - архивни кутии и папки, паспарту картони, некиселинни картони и
велпапе, пчелни пити, др.
Каталог витрини

