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ЧЕТКИ за ПОЧИСТВАНЕ
от прах на документи, книги, хартия, чертежи, рисунки и др.

ZEICHENBESEN с бял синтетичен фазер, електростатичен
Благадарение на електростатичните си свойства почиства прах
и частици .
Идеална четка за почистване при рамкиране, на монитори,
уреди и т.н.
ZEICHENBESEN „da Vinci“
Идеална четка за почистване на чертежи, рисунки и др.
С конски косъм и дръжка от естествено лакирано дърво.

ZEICHENBESEN „da Vinci“
Бял косъм от коза , дръжка от естествено лакирано дърво.

Четка за почистване на фалца при книгите
200 мм дълга дървена четка и с 40 мм дълъг двуредов
свински косъм. С овалния си отвор, четката приляга добре
към ръката. Идеална за почистване на фалца при книги
 86462534
57,00 лв
Четка за прах с дръжка за фалца на книгите
150 мм дълга дървена четка, с едноредов и двуредов бял,
мек косъм от коза дълъг 35 мм.
 864286531
150 мм
33,00 лв едноредов
 864286532
150 мм
36,00 лв двуредов
300 мм дълга дървена четка, с двуредов бял, мек косъм от
коза дълъг 35 мм
 864296531
300 мм
42,00 лв едноредов
 864296532
300 мм
48,00 лв двуредов
Четка за прах и гума с дръжка
150 мм дълга дървена четка, с двуредов бял, конски косъм
дълъг 30 мм.
 864286432 36,00 лв
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Малка, удобна четка за почистване на прах, работна
маса, текстил, книги
120 x 30 x 10 мм
двуредов бял, мек косъм от коза дълъг 30 мм.


86461653

27,00 лв.

Кръгли четки
 8645130 Ø 45 мм
С триредов свински косъм, дълъг 30 мм 24,00 лв.
 8645131 Ø 45 мм
С триредов косъм на коза, дълъг 30 мм 27,00 лв.
Ръчна малка, удобна четка 110 мм дълга
От свински косъм в 7 реда, дълъг 40 мм


8645180

28,50 лв.

ЧЕТКИ с ДРЪЖКИ

Широки плоски четки da Vinci Serie 2470
С бял свински косъм „ Chinaborsten“
нелакирани дръжки, ламаринени стеги
С дължина от 20 мм – 200 мм
Комплект от 8 бр. четки

60 мм
27,00 лв

80 мм
42,00
 100 мм
60,00
 150 мм 111,00
 200 мм 198,00
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и къси

дървени

CHINESE BRUSH „HENG“
Ръчно плетена от фазер на палма четка.
Използва се при каширане, подлепване. С нейна помощ
хартиеният лист се прилепва леко и нежно, при което лесно
въздуха се отстранява, така че се избягва образуването на
фалти
За по-голяма гъвкавос, преди първа употреба да се зашкури с
фина шкурка.
 170 х 130 см
150,00 лв
,
CHINESE BRUSH „ZE“ с дръжка
Ръчно плетена от фазер на палма четка. Използва се също
като „Heng“.
 125 х 180 см
141,00 лв

Китайски бамбукови четки с къс овчи косъм ( 10 мм )
Използват се за сух о почистване от прах и
допълнително нанасяне / подлепване с рядък клайстер
 малка
70 х 45 х 10 мм 48,00 лв
 голяма 145 х 45 х 10 мм 60,00 лв
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