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105.03 

ПОМОЩНИ   ПОСОБИЯ  за  РЕСТАВРАТОРИ на ХАРТИЯ и КНИГИ 

ПРЕСИ, ЧЕТКИ  за  ПОЧИСТВАНЕ,  ЯПОНСКИ  ЧЕТКИ  и  ПОСОБИЯ, ЛЕНЕНИ и КОПРИНЕНИ КОНЦИ,  

КАПИТАЛБАНД, НОЖОВЕ  за  ХАРТИЯ  и  ПАСПАРТУ,      МЕТАЛНИ  ЛИНЕАЛИ,  ШАБЛОНИ, ГУМИ, 

ЩИФТОВЕ със СТЪКЛЕН ФАЗЕР, ГУМЕНИ  ВАЛЯЦИ,  ФАЛЦБАЙН,  РАКЕЛ,  ПОДЛОЖКИ  за  РЯЗАНЕ,   

АКСЕСОАРИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ  ОСТРИЛКИ,  МИКРОМЕТРИ,  КНИГОВЕСКИ  и  КОЖАРСКИ  

ПОСОБИЯ 

             

       

РЪЧНИ   ДЪРВЕНИ   ПРЕСИ   и   КНИГОВЕЗСКИ  СТАН 
Изработени от масивна дървесина - основно дъб или бук. Дървото, което се  използва,  е отлежало  минимум 3 

години, благодарение на което има влажност ( 7-10% ).  

След допълнителна защита с масло от кедър или восък, пресата не се изкривява и огъва. Използваната  суровина  

е без чепове, чиста, гладка - за да се осигури гладка повърхност, особено вътре в пресата.  

Внимателнта обработка на дървото и точно приляганеа комбинация  от  елементи  прави тези преси трайни , 

здрави  и функционални, а  някои  от моделите дори могат да бъдат елемент за декорация. 

Пресите се използват от подвързване на книги,  в  ателиета по реставрация и пр. 
Предлагаме различни  варианта  на  преси ,  за по-удобно и по-добро  подвързване на книги. 

Варианти на пресата: 

- обвързваща преса 

- стояща преса  

- лежаща преса 

- малки  преси  за  подрязване  

- довършителна преса , за дървени приставки с щифтове 

- приставки с щифтове  за  довършителната преса 

Приложение: 

- компресиране на сгънати листове 

- карти за гладене и стикери 

- притискане и фиксиране на вложката при подрязване на страната 
- притискане и фиксиране на вложката, докато уплътнявате гръбнака 

- притискане и фиксиране на вложката при позлатяване на краищата 

- закрепване на блок при ремонт (почистване) на гребени 

- закрепване на блок при ремонт на ъгли 

- натискане на свързващи и залепени вложки 

- фиксиране, докато блокира гребените на блока 

- закрепване на обвързаната книга, докато се формира гръбнака на книгата 
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Дървена  ръчна  преса за подлепяне и  позлата на гърба на 

книгите  

Модел  1/15  комплект с бабки 

от  парен  бук 

Ширина на  работния  отвор  60 см. 
Работна  височина 520 мм 

Размер    75 х 80  см. 

Тегло    12  кг. 

Цена  :    
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Дървена  преса за подлепяне / подшиване  и  позлата на гърба 

на книгите  

Модел  3/15 

от  парен  бук 

Ширина на  работния  отвор    45  см. 

Размер    60 х 60  см. 

Тегло  3,5 кг. 

Цена :    
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Дървени  преси  за подшиване на книги   

2  модела : 

от  парен  бук      Размер    60 х 60  см. 

Модел  1/16 А    с  ширина  на  работния  отвор  35  см.,   тегло ± 
3,5 кг 

Цена  :  480,00 лв 

Модел  1/16 В    с  ширина  на  работния  отвор  45  см 

Тегло  ±  6    кг. 

Цена  :   525,00 лв.  

 

 

   
 

 

6000-500 

Ръчна дървена  преса от  парен  бук 

с  дървени  вретена ,  с 2   бабки. 

Ширина: 750 мм 

Работна  височина: 300 мм 

Светъл  отвор за работа  между  вретената:  520 мм 

Тегло: 10 кг 

Цена :  1200,00 лв  

 

 

Ръчна преса  за  книги  с  дървени  вретена 

дължина  на  вретеното  ± 53 см.   без бабки 

от  парен  бук  

 6000-040  светъл отвор  40 см    

    

 6000-060  светъл отвор  60 см   

 

 

 

6000-500      2 бр. Бабки за усилено притискане 
                      към  ръчните дървени преси 

Цена : 270,00 лв 



3 

 

 

 

Ръчна преса  за  книги    

Материал: парен бук, твърд, шлифован, чист,  лакиран  

Обща ширина:    460 мм  

Обща височина: 415 мм  

Свободна  ширина между шпинделите:    350 мм  
Материал на шпиндела: твърда дървесина, омаслена  

Дължина на шпиндела: 365 мм  

Използваема височина на пресоване:  280 мм  

Тегло: 3 кг 

Цена : 969,00 лв 

 

 

 

Малка  преса  за подрязване   от парен  бук, с  нож 

Модел  Junior  3 / 16 

38 х 20   см.       Тегло: 1,3  кг.    Цена : 810,00 лв 

 

Модел   Професионален 

50 х 30  см.        Тегло : 2,3  кг.   Цена :  1200,00 лв 

 

 

 
 

Книговезка  преса  довършителна, за дървени приставки с 

щифтове     от парен  бук 

За книги  с  максимална дебелина от 150 мм  

Широка : 520 мм 

Работна височина: 170 мм       Тегло : 3,8 кг 

Цена : 720,00 лв 

       

 

Дървени приставки с щифтове към  довършителната  преса   

2 бр. 

 

приставка   дълга  380 мм с 25 бр. щифтове   с дължина от 8 см   
 

Цена : 370,80 лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дървена  рамка  за  подвързване / подшиване на  книги 

Долна  плоскост  от  бук, с  правоъгълна  подвижна напречна  

пръчка  за вкарване  на  шнура / канапа 

Височина  на  ходовия  
винт  в  см. 

Модел  1/ 16 А 

50  см 

Модел  1/ 16 В 

70 см 

Размер на плота в см. 70 х 30 90 х 30 

Тегло 3,5 кг. 6 кг. 

Цена  849,00 1179,00 

 

  

 

6082-060 

Книговезки стан  за  подвързване / подшиване на  книги 

Материалът  за  подвързване  се  опъва с  въртене на гайките 

нагоре 

Отпред  надеждно на винт  се прикрепя  материалът за 

подвързване / подшиване от най-тънък ( пергамент ) -  до дебел 

канап  

Долна част – маса :                 380 x 800 мм 

Височина на  ходовия винт : 630 мм 

Светъл отвор :                         600 мм 

Тегло:                                       8 кг 

Цена :    по запитване   
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Дървена  рамка  за  подвързване / подшиване на  книги 

от  парен бук 

ART. 1/16A,   светъл  отвор  50 см               Цена :   лв.  

 

ART. 1/16B,   светъл  отвор  70 см                              лв       
 

ART. 1/16C,   светъл  отвор  90 см                            лв 

 

Цени по запитване ! 

69589    Книговески стан 

 
 

 

 

 

 

 

 
Изработен изцяло от парен бук, монолитен  плот  е снабдена с 

процепи за преминаване на въжета, кабели и ленти. ( Препоръчва 

се използването на специални стойки от  бронз  art.69587). 
Придружаващите  резбовани  винтове  са  завинтени  към масата  

и   могат лесно се свалят  (  за съхранение или  при  

транспортиране ) 

Отвор между шплинтовете:      670 мм  

Размер  на  плота:                       820 x 300  мм 

Височина  на  резбованите ходови  винтове:       570 мм 

Цена :  1080,00 лв 

 

69593  Обтегачи с  кука за плота    1 бр.  66,00 лв  

От  инокс.  Обща дължина 170 мм 

При опъване имат  ход  от  0 -30 мм 

69587  Щипки  към   плота  от  бронз     двойно  H    15,00 лв 
За захващане / прищипване на канапа 

 

 

105.000   Книговески стан 

 

Плот 60 х 40 см 

Отвор  между шплинтовете  49,5 см 

 

Цена :   

 

     

Държачи на въжето / канапа  за  подвързване 

 6085-002   Горен 

 6085-003   Долен  
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ФАЛЦБАЙН / КОСКИ   
Традиционен занаятчийски инструмент при работа с хартия. Естествен  продукт  от  кост ( говежда, китова, 

слонова) или тефлон  Използва  се  в  полиграфията, реставрацията  за  сгъване / изглаждане / жлебове и 

фалцове  на  всички  видове  хартии / картони   и  книги,  фиксиране,  без  статично  зареждане,  

Всеки собственика им ги счита за „личен“ инструмент, който не е склонен да бъде оставен на другите. 

 

 
Със   закръглен   край, предимно при 

работа с кожа 

 

 
Комбиниран  - със   заострен и заоблен  

край 

използва се за изравняване на гънките / 

фалцовете  при сгъване на хартия и 

картон. 

 

20 см. 

 

 

Фалцбайн за кожа 

Фалцбайн  от  кост  , без  статично  зареждане, заострен  и  заоблен ( комбиниран ) 

 

дължина Комбиниран лв. 

10  см. 18,60 

12  см. 19,80 

14  см. 21,50 

16  см. 24,90 

18  см. 27,90 

22  см. 34,50 

    

 

 

Мини  фалцбайн   с  шлиц /  прорез    ~ 65 мм 

 
Комбенеран - за  подвързване, затваряне  на  кутии  и  папки  

 1 бр.     10,80 лв 

 

 

ФАЛЦБАЙН  от  ТЕФЛОН 
дълговечни,  еластични,  не  запърсяват  и  не  нараняват  хартията 
/ картона,   за  подгъване  на  хартия, за жлебове и фалц 

 

Цени по запитване ! 

1  1  бр. 145  х  20  х  10  мм    лв. 

2  1  бр. 130  х  17  х    7  мм  лв. 

3  1  бр. 150  х  10  х  10  мм  лв. 

5  1  бр. 190  х  30  х    3  мм    заоблен  лв. 

6  1  бр. 185  х  23  х    3  мм    скосен и  заоблен  лв. 

7  1  бр. 185  х  23  х    3  мм    островърх  лв. 

8  1  бр. 185  х  23  х    3  мм    скосен  под  45°  лв. 

9  1  бр. 185  х  12  х    3  мм    скосен  под  45°  лв. 

10  1  бр. 500  х  30  х    5  мм    заоблен  лв. 
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± 100 x 48 x 3 мм  

За изглаждане, триене и сгъване.  

Ъгълът от 90 ° улеснява достигането до ъглите на кутиите и 

книгите.  

Незалепващият тефлон го прави идеален за работа. 
За триене, без изглаждане на материал 

 1  бр.       54,00 лв. 

 

ABIG Falzbein от пластмаса 

 
Еластичен, островръх, наподобява тези от кост.  

Дължина 16  см.  

 1 бр.   9,90 лв. 

 

 

 

Полиращ  зъб  от  тефлон   ~ 15 см. 

 

За  търкане,  без  заглаждане 

 62731015       42,00 лв. 

 

 

Falzbein от бамбук 

 Единият край – остър, другият – заоблен 

 Незаменим инструмент за книгоподвързване и 

реставрация 

 За образуване на  силен, остър фалц / прегъване 

 За хартия, полиестер, фолиа, т.н. 

 За заглаждане и притискане на лепящи ленти и фолиа 

 Размер : 195 x 20 x 5 мм 

 62703001       30,00 лв. 

 

 

Японски  фалцбайн  от  бамбук  

200 x 16 мм  х  max. 5 мм  дебел  

по  идея  на Kazunori Oryu. 

 83275  81,00 лв 

 

 

Японска  шпакла  от  бамбук  

320 x 19 мм  

по  идея  на Kazunori Oryu. 

 13319    39,00 лв. 

 
Фалцбайн  от  неръждаема  стомана AISI 304   

за  картон  и  подгъване  на  хартия 

160 х 10 х 2  мм     33,00 лв 

РАКЕЛ  

 
Прилагат се при  сухо и мокро залепване, работа с фолиа  ( без надраскване ) благодарение на филцов ръб, при 

монтаж на фолиа на витрини, стъкла, реклами,  при ламиниране на книги, списания, вестници  с фолиа и 

самозалепващи филми без бръчки и  въздушни мехурчета 

 

Ракел  от  бял  филц,  със  скосен  ръб  под  45°  по  дългата  

страна   на  NESCHEN 

 Голям   арт.№   6032661    130 x 70 x 8 мм       15,00 лв. 

 Малък  арт.№   6032662       75 x 45 x 8 мм         9,00 лв 

За  разнасяне  на   самозалепващо фолио  и  изглаждане   
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Ракел  от  дърво   с  филц    16  см  широк  на  NESCHEN 

 

С  кант  от  екстра  мек  филц 

За  приглаждане  на  фолия , така че  да  не се образуват мехурчета,  

при  работа  със  самолепещи  фолия 

 1 бр.   арт. № 36876    30,00 лв 

 

 

Ракел  от  дърво   с  филц    16 или 27  см  широк  на  ASLAN 

 

С  кант  от  екстра  мек  филц 

За  приглаждане  на  фолиа , така че  да  не се образуват мехурчета, 

бръчки  при  работа  със  самозалепващи   фолиа 

 1 бр.  16 см.   35022     33,00 лв 

 1 бр.  27 см.   35023     45,00 лв     

 

 

Ракел от PVC  “ Red Devil “ KR 1 с две ребра за добро 

захващане,  без  филц 

 

Размер: 10 x 7.5 см 

 

KR 1     арт. №   35025     6,30 лв     

                 

За разнасяне  на лепила, за заглаждане 

 

 

Ракел от PVC  KRF 1 бял,  с 2  ребра за стабилно  захващане 

 

С  кант  от  екстра  мек  филц 

Необходим уред за  приглаждане  на  фолиа , така че  да  не се 

образуват мехурчета / бръчки при  работа  със  самозалепващи се 

фолиа при ламиниране на книги 

10 х 7,5 см 

 

KRF 1     Арт. №   35045  13,50 лв     

 

      

КАПИТАЛБАНД 

             
Преведено от английски – Капиталбанд е част от книгата, като най-често се среща при тези с твърди корици. 

Състои се от малък шнур или лента от материал, прикрепен близо до гръбначния стълб, за да осигури 

структурно укрепване и понякога декоративен ефект. 

Днес, капиталната лента служи за покриване на отвора между гръбначния стълб и книжния блок и предимно за 

разкрасяване на книгата. Освен това защитава от прах и разкъсване при прекалена употреба. Лентата на 

капитала, която често се нарича просто капитал, не трябва да се бърка с лентата за четене или рисуване. 
Известната днес лента за тъкани капитал съществува от началото на 18 век. 

До началото на 16-ти век книгоподвързачът  е използвал парче кожа или пергамент за столицата, което е увивал 

с нишката за зашиване и е образувал малък декоративен контур с помощта на иглата   
С промените в технологията на книгоподвързването по време на  Ренесанса, когато постепенно се осъществява 

прехода от дървени корици към такива от картон, функцията на капитал-шнура се промени към красив, 

естетически,  ръчно тъкан  текстил. 
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Към края на  16 в. капиталовият шнур  вече е изработен  много художествено – бива залепен, навит или сплетен 

от собствената си нишка. 

Тази опростена форма на приложение на шнура се използва и до днес в традиционното ръчно книгоподвързване 

-  нарича се капитал, изработен ръчно. 

 
 

Капиталбанд 

Висококачествена памучна лента за горния и долния край /ръб на 

книгата .  

Изпълнение :   

 банд  от памук  12 мм 

 плетен  ръб от вискоза    2 мм 
За разкрасяване на книгите и като й придава възвишен естетичен  

вид.  

Капиталовата лента намира много широко приложиние в 

книгоподвързването – от художествена  литература, от речници до 

книги за деца и младежи. 

Цвят : единичен 

естествено бял, жълт, червен, винено-червен, светло-зелен, тъмно-

зелен, светло-син, тъмно-син, светло-сив, черен 

В два цвята : 

бял-жълт,  бял-червен,  бял-зелен,  бял-син,   бял-черен,  

червен-жълт, син-жълт, зелен-жълт, черен-жълт,  кафяв-жълт, 
ръжда-син,  червен-син  

    

    

  1 м  1,98 лв. 

  25 м  45 лв. 

  100 м  99 лв. 
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Цветове : 

бял, черен, сребърно-сив, светло-син, 

бордо, 

Червен, светло-червен, светло – зелен, 

жълт,   
тъмно-зелен, оранж, месинг, златно-жълт,  

тъмно-син, средно-син, винено-червен, 

ултрамарин 

 

Цветна лента за маркиране / отметка на страницата за четене 

Лентата за четене (също лента за четене, лента с отметки, лента с 

мемори) е тясна лента от плат, прикрепена към главата на книжния 

блок, която, разположена между страниците на книгите, служи 

като отметка. Обикновено се простира над долния ръб на книжния 
блок, в някои книги има и няколко панделки в различни цветове. 

Техническото име на лентата за за отметки е Zeichenband.  

Лентата за четене се нарича още  Leselitze или  Zeichenlitze ако е от 

плетена, нетъкана лента. Днес те се рядко използват, защото са по-

скъпи от тъканите ленти. 

Лентата за четене не трябва да се бърка с капиталбанд , малката 

цветна лента, която е залепена отгоре и отдолу на гръбначния 

стълб на книги с твърди корици и касети. 

Изработена от вискоза, изработена от висококачествена суровина и 

гарантирано  постоянно качество 

Ширината е около 4,5 - 5 мм. 
Суровините се произвеждат и оцветяват съгласно стандарта 100 на 

Oeko-tex.  

  50 м   лв. 

  100 м   лв. 

  500 м   лв. 

  1500 м   лв. 

     

HEFTBAND  -  ЛЕНТА за ПОДШИВАНЕ 

      

  

 

Heftband  от 100% лен   Raw linen body  

се използва при ръчното подвързване на книги. 

Тове е напречно разположени текстилни ленени ленти които 
свързват както отделните части на книгата, така и тях  с корицата. 

Броят на лентите зависи от дължината на книгата и нийния обем.  

Предложената ленена лента ( тъкана рибена кост ) е особенно 

издръжлива на разкъсване. 

 

  50 м 10 мм   широка  лента  лв. 

  50 м 16 мм  лв. 

  50 м 20 мм  лв. 

  50 м 24 мм  лв. 
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ШИЛА ,  НОЖОВЕ,  ИГЛИ  и  КОНЦИ   за  РЕСТАВРАЦИЯ на КНИГИ 

       

   
 

 

 

ЛЕНЕНИ  КОНЦИ 

  в  различни цвята  100 %  лен 

 

Ленът е натурален продукт и се счита за най-екологичния и 

издръжлив от всички текстилни влакна. 

Колкото номерът е по-малък, толкова и конецът е по-здрав 

100% лен , тройно плетен 

Изключително здрав и робуст ( издръжливост на разкъсване  9,6 
daN ) 
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Barbour 100% Pure Linen Thread 

Ленени  конци  100 % лен,  от  тройна  усукана  нишка 

№ 18/3  1  бр. Дължина  ~ 180 м     конец дебел 0,55 мм   бял запитване лв. 

№ 25/3  1  бр. Дължина  ~ 250 м     конец дебел 0,50 мм     „  лв. 

№ 30/3  1  бр. Дължина  ~ 300 м     конец дебел 0,42 мм     „  лв. 

№ 35/3  1  бр.   лв. 

№ 40/3  1  бр. Дължина  ~ 400 м     конец дебел 0,35 мм     „  лв. 

№ 18/3  1  бр. Дължина  ~ 180 м     конец дебел 0,55 мм  черен   

Barbour 100% чист ленен конец  идеален  за  консервационни  цели  (  овосъчен ) и  се произвежда  само от 

най - висококачествения лен.   Висока якост на опън и не се разтяга.  

Използвайте в подвързване на книги при прешиване на книги вместо копринени конци.    

Различни други приложения като монтаж и ремонт. 

50 гр или 250 гр     Троен  конец, усукан        Белезникав /  естествен , натурален цвят 

Barbour 100% Pure Linen Thread 

 

Barbour 100% чист ленен конец  идеален  за  консервационни  цели  (  

овосъчен ) и  се произвежда  само от най - висококачествения лен.    

Висока якост на опън и не се разтяга.  

Използвайте в подвързване на книги при прешиване на книги вместо 

копринени конци.    

 

Различни други приложения като монтаж и ремонт. 

50 гр или 250 гр      
Конец от тройна усукана  нишка        

Белезникав /  естествен , натурален цвят 

402-1001  1  бр. 18/3 Waxed 50g 18 лв. 

402-1002  1  бр. 25/3 Waxed 50g 39 лв. 

402-1003  1  бр. 35/3 Polished 50g 42 лв. 

402-1204  1  бр. 40/3 Polished 50g 45 лв. 

402-1202  1  бр. 18/3 Polished 250g cop 114 лв. 

Unbleached Cotton Tying Tape 

 

Cotton tying tape, unbleached, archival quality. 

Памучна лента за връзване, неизбелена, архивно качество. 

Използва се по различен начин - от обвързването на снопове документи 

и папки до подвързването на книги. 

Тази мека, неизбелена лента за връзване от памук е безценна за 

подшиване на снопове за книги и периодични издания, които да бъдат 

изпратени за подвързия, за  подшиване на повредени книги и друго 

Не абразивна,  рН  неутрално 

586-0006  1 бр. Лента      6 мм x 100 м 33 лв. 

586-0010  1 бр.     „        10 мм x 100 м 39,90 лв. 

586-0016  1 бр.     „        16 мм x 100 m 48 лв. 
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Terko Satin Thread 

 

Конецът Terko Satin е памучна обвита полиестерна кореспунсова нишка 

с гланцово покритие. 

Terko Satin съчетава отличните шевни характеристики на памука с 

превъзходните характеристики на якост и удължение на полиестера с 

непрекъсната нишка. Памучната обвивка предпазва полиестерната 
сърцевина от топлината на иглата дори при най-взискателните 

приложения. 

Финишното покритие свързва влакнестата повърхност на конеца и 

създава блестящо покритие на конеца с повишена устойчивост на 

абразия. Естествен / почти /  бял цвят. 

 

402-1301  Polyester Thread 2500M cone  Ticket 25 90 лв. 

402-1302  Polyester Thread 4000M cone| Ticket 50 99 лв. 

      

      

      

 

Канап  Flax String 

 

От Италия, висока якост на опън, мек, качествен 
Стойност на рН 6.4 

 

        
 

  

   2,0 мм / 4 нишки  лв. 

   2,5 мм / 6 нишки  лв. 

   3,0 мм / 8 нишки  лв. 

   3,5 мм / 10 нишки  лв. 

   4,0 мм / 12 нишки  лв. 

КОПРИНЕНИ  КОНЦИ 

 
Пътят на коприната датира от около II. век пр. Н.Е , тръгва от Китай, през Сирия или Сибир за да стигне да 

Близкия изток – Римската империя, при което караваните са пътували около 6 – 8 г.  

Около  555 г. на двама  „ персийски монаси „  успяват да пренесат буби до византйския император  Justinian I. в 

Констотинопол  

Schappe – коприна  или  също Florett- коприна  се произвежда от външните пластове на Kokon - копринената 

буба.  Schappe – конците са гладки, равномерни с лек гланц . Според приложението им са биват усукани от 

няколко нишки. Прилага се за  тъкане , шиене, плетене, бродиране,  за дрехи, кърпи, покривки и др. 
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Tussah – коприна ( Дива коприна )  се получава от пашкулите на диви, неразмножаващи се гъсеници 

(индийски, японски и китайски дъбови молци), откъдето идва и името „ дива коприна „. 

Дивата коприна е по-груба и плътна, по-малко блестяща, по-груба и по-твърда на допир и едновременно по-

здрава и по-трайна от естествената коприна и по-малко чувствителна към киселини и основи.  

Прилага се за тъкане на интериорната декорация, за висококачествени декоративни материали и материали за 
покриване на стени, елегантни мебели или калъфки за възглавници и др.  

Разчепкана, тези коприни служи  като пълнеж на юргани и завивки. 

Au Ver à Soie 
ФАРТТ  ООД   е  изключителен дистрибутор  на  най- реномиранвата  френската фирма  за копринени конци  

основана по времето на  Louis XVIII. в Париж през 1820 г. 

Soie d'Alger, е сбор от 7 лесно отделяеми нишки с умерен блясък, направени от коприна schappe  

Нишката  е идеална за всички приложения  с една  безпогрешна гама  от над 620 цвята.  

Предлага се в чиле от 5 или 45 метра, също в конус от 200 грама (приблизително 780 метра при поискване).  
Използва се от най-големите бродерии, реставратори и производители на килими (по този начин Soie d'Alger 

понякога отива в Китай и Иран, за да се върне като килим) 

Soie 1003 ™ е сглобка от 3 нишки с умерен блясък, изработена от schappe коприна,  

Конецът е идеален е за всички приложения в областта на ръкоделието, бродерията, реставрацията. 

Предлага се в диапазон от неподражаеми 290 цвята.   

Макари от 150 м  (поотделно и с 10 от същия цвят), както и в 1000 м конуси. 

Soie Surfine ™ е комплект от 2 нишки с умерен блясък, изработен от коприна schappe. 

Конецът е идеален за всички приложения в областта на ръкоделието и реставрацията, предлага се в диапазон, 

неподражаем от повече от 210 цвята в макара от 300м. 

     

La Soie Perlée La Soie de Paris La Soie Ovale La Soie Gobelins La Chenille de Soie 

La Soie Perlée 

За шиене е отлична нишка, много устойчива на шиене на тъкани и кожи, подшиване на книги,  шиене на 

копчета и правене на бутониери. Перфектна върху лен от 12 или 14 конци, идеална за тънко / старо платно, 

Perlée silk може да се използва и в традиционните бродерии, броени шевове, кръстосани шевове върху лен и 

коприна, хардангер. 
Оцветен във флоти (чилета), за да осигури перфектен унисон, след това се представя в макара от 16 и 80 метра, в 

конус от 1000 метра и в чиле от 100 грама. 

La Soie de Paris 

Cбор от 6 лесно отделими нишки с интензивен блясък, изработен от чиста коприна, предлага се в повече от 100 

цвята. Той е идеален за всички приложения в областта на ръкоделието. 

Много красива нишка, перфектна в две нишки върху две ленени нишки до 16 нишки на см или в половин бод 

върху марля 48. Парижката коприна се използва в традиционната бродерия, броеният бод, кръстосаният бод 

върху лен и коприна. 

Оцветява се във флоти (чилета), за да се гарантира перфектен унисон, след което се представя върху конус от 

200 g, в чиле от 45 и 5 метра. Тя се основава на същата цветова диаграма като коприната в Алжир. 

La Soie Ovale 

Повече от 180 години Oval Silk е „плоска“, леко усукана прежда с интензивен блясък, изработена от Pure Silk, 

предлага се в гама от над 90 цвята и се предлага в 30 м шпули и конуси. От 100 гр (при поискване) . 
Тази копринена нишка с определено качество се счита за референтна нишка в творческите дейности. Полезно в 

екстремни случаи: няколко нишки, взети от нишката, позволяват много фина бродерия, например върху марля 

Тази коприна е идеална и за рисуване с игла.  

Използва се и от най-големите модни дизайнери, бродиращи, реставратори и тъкачи. 
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La Soie Gobelins 

Произвежда се в продължение на повече от 180 години, Soie Gobelins е сбор от 2 силно усукани нишки с 

интензивен блясък, базирани на чиста коприна, той е идеален за всички приложения в областта на ръкоделието. 

Гобелиновата копринена гама от над 80 цвята е идентична с тази на Овалната коприна, с няколко цвята. 

Предлага се под формата на шпула от 50 м и конус от 100 гр. (При поискване). 
По-лесна за работа в една нишка, коприната Gobelins се използва за традиционна бродерия, броени шевове, 

кръстосани шевове върху лен и коприна, хардангер.  

Използва се от велики дизайнери, бродиращи, реставратори, плетачи и тъкачи, потребителите го предпочитат, 

защото е гъвкав и не се извива за разлика от конкуренцията, чиито коприни са зърнести. 

La Chenille de Soie   и се предлага в два вида: 

 La chenille Satin  сатенен кадифен шенил, изработен от коприна. По-тънък от класическия синел, 

цветът му се променя според падането на светлината. По този начин не трябва да се използва върху 

прекалено стегната тъкан или е необходимо да се оформят проходните отвори с перфоратор. 

 La Chenille velours кадифен шанил, известен като класическия . 

Тези два продукта се предлагат в 5 м и 120 м чилета. 

Притежават нежна и блестяща повърхност, мека, равномерна и сладострастна на допир. Прилагал се е  в много 

стари бродерии – като бродирани тъкани за кутии за бижута -  като пяна, чанти и други произведения от 17-ти 
век, в английските и американските бродерии – за възпроизвеждане на гъсеници по дървета и трева, през 

Викторианския период  - бродирани ватирани парчета, нанесени върху дрехи, чанти и много други  предмети. 

Много популярен сред френските и белгийски бродерии от 17-ти век за украса на дрехи и за декорации, заедно с 

панделки за бродиране.  

  
 

Assemblage de 7 brins d’une brillance 

modérée facilement séparables. 

 Soie d'Alger 

Assemblage de 3 brins d’une 

brillance modérée 1003 

Assemblage de 2 brins d’une brillance 

modérée 1302 

 

Soie surfin 1302  от  2  усукани  нишки 

 

100% коприна schappe  

1 макара = 300  м 

Предлагат се  в 210 цвята  

 

Идеални за реставрация на  етнографските колекции, бродиране  

 

1302  1 бр. Soie surfin 1302  от  2 усукани нишки 10,80 лв. 

  10 бр.  90 лв. 

ИГЛИ  и  ШИЛА   за  ПОДШИВАНЕ  на  КНИГИ 

Bookbinder's Book Sewing 

Needles 

 

 

Игли за книговезци прави 

25 бр. в опаковка 

Извитите са,  така наречени,  матрацни  игли 

Размерът 18 е най-често използваният и с размер на конец обикновено 25/3. 

Изработен от най-здравата неръждаема  стомана. 

Предлагат се в размери 15 и 18. 

 Размер 15: дължина 64 мм  Ø 1.8 мм    1 бр. 1,98 лв 

 Размер 18: дължина 64 мм  Ø 1,2 мм    1 бр. 1,50 лв 

Полирано ухо намалява износването на конеца.  

Пакет от  25 бр. игли от всеки тип : 

 №  15     37,50 лв 

 №  18     27,00 лв 
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Шило  с   обща дължина 10 см 

 

Цена с ДДС :  9 лв. 

 

 

 
 

 

Книговезко  шило  с винт за смяна на острието   125 мм   

( включително острието ),  дървена дръжка 

- острие : Ø  1,9 мм х 50 мм 

Независимо дали в библиотеката или книговезницата за пробиване на картон 

или другаде: шилото с винт  е идеално за пробиване на дупки в меки 

материали. 

 

Цена с ДДС :  39,00 лв. 

 

 

12 бр.  различни остриета ( сменяеми )  за  шилото с винт  

Ø 1,9 мм,  дължина 50 мм 
 

Цена с ДДС  комплект  :  78,00 лв.  

 

 

Пик – игла , дървена дръжка лакирана  

 

Цена лв.  с ДДС :  6,60 лв. 

 

 

 

Японско  шило  Kujiri 

За предварително пробождане на хартията при  ръчно зашиване 

- с фиксиран, фино закален и полиран стоманен накрайник 

- дръжка, изработена от кленово дърво, лежи удобно в ръка 

- обща дължина на шилато : 105 мм  

- острие 55 мм 

Цена с ДДС :  48,00 лв. 

 

 

Комплект     2 бр.   сарашки шила  

Шила , с  дървени дръжки,    1 бр. с макара за конеца 

Цена лв.  с ДДС :  99,90 лв. 

              

 

 

ZWILLING /  Solingen  Шивашка ножица  21 см. 

 

Неръждаема  стомана AISI 304 , най-високо качество ! 

Superfection Classic от Zwilling J.A. Henckels  основана 1731 г. 

  

Цена  с ДДС :   90,00 лв. 
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ПОДЛОЖКИ  за  РЯЗАНЕ 
Ние предлагаме няколко вида  подложки за рязане, за любители и за професионалисти, разграфени, чисти, в два 

цвята, екстра  размери в един  цвят  и др. 

 

 

Подложки  за  рязяне  обикновени 

  

Формати :    

A 4            9,00 лв. 

A 3          21,00  

А 2          36,00  

А 1          66,00 

А 0        177,00  

 

Професионални  подложки  за  рязане 

3  мм  дебели, в два цвята,  с  5 / 3  пласта,  разчертани  от  двете  страни  с  деления  от 10 и 50 мм 

висококачествени, самовъзстановявящи се ,   дълготрайни: 

 5   – пластови,  тежко  изпълнение 

 3   – пластови 

 Солидно  изпълнение 

 Самолечаща се  горна  повърхност  ( разрезът  се затваря отново, не се забелязва ) 

 Много здрава структура 

 Еластична  горна  повърхност, защита за ножа 

 Анти – плъзгане, анти рефлектираща 

 Позволява работа с мишка за  компютера 

 Два  цвята 

 

Професионални , непробиваеми, самовъзставовяващи се,  най-качествени подложки  за  рязане 

5  пласта,    два цвята ,  разчертани от  двете  страни  с  деления  от 10 и 50 мм ,  дебелина 3 мм 

 60 х 45 см         72,00 лв 

 90 х 60 см.      120,00 лв 

 
                  

Професионални, непробиваеми, най-качествени подложки / дъски  за  рязане,  3  пласта, 

самовъзстановяващи се,  в два цвята,  слабо прозрачни,  разчертани от  двете  страни  с  деления  от 10 и 50 мм,  

дебелина 3 мм 

 60 х 45 см         78,00 лв 

 90 х 60 см.      147,00 лв 

 

 

 
 

Цени и размери : 

     120 х 80 см       579,00  лв 

     150 х 100  см    750,00  

     200 х 100  см    999,00 

 

 

Екстра  формати  дебела  3,1 мм,  5  слоя,   без  печат, 

професионални  подложки   Cutting-Mats 

 5  пласта / слоя    

 Дебелина на подложката   3 мм 

 Солидно  изпълнение 

 Самолечаща се  горна  повърхност  ( разрезът  се затваря 

отново, не се забелязва 

 Много здрава структура 

 Еластична  горна  повърхност, защита за ножа 

 Анти – плъзгане, анти рефлектираща 

 Позволява работа с мишка за  компютера 
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Писалки / щифтове  Glass eraser pencil     
3а почистване с четки от  стъклен фазер / влакна Ø 4 мм и Ø 2 мм 

 
Приложение :  

 Отстраняване на туш , мастило и молив 

 За почистване на хартия - прозрачна или пергаментова, на кожа, метален обков на книги и т.н. 

 Изчегъртва  остатъците от лепила  от кожа. 
 Произведено в Германия 

 

 
 

Писалка / щифт  от  PVC за почистване с четки от  стъклен 

фазер / влакна  Glass eraser pencil    Ø 4 мм 

- с механизъм за придвижване на стъклените влакна, 

- материал: пластмаса (гумичка / вал), метал  (зона на 

- захващане) от  пластмаса / метал,  

- многократно зареждане 

 1 бр. с мина     21,00 лв. 

 

Допълнителни  мини  за  молива  Ø 4 мм х 40 мм 

- 25 бр. в опаковка    33,00 лв 

-   1 бр.                         1,49 лв 

 

 

 

Писалка / щифт  от  PVC за почистване с четки от  стъклен 

фазер / влакна  Glass eraser pencil    Ø 2 мм х 110 мм 

включително  1 бр. мина от стъклен фазер  Ø 2 x 110 мм, подаване 

чрез въртящ  механизъм   

Цена с ДДС :  27,00 лв. 

Допълнителни  мини   

 12 бр.   27,90 лв 

   1 бр.     2,40 лв. 

 

 

 

 

Метален, масивен от месинг, щифт Eraser pencil Ø 4 мм  

с четка  от фина  месингова тел 

За почистване, полиране, шлайфане, остъргване  обезмасляване, 

особено подходящи за  работа в реставраторски, часовникарски и 

бижутерски ателиета, в археологията, електротехниката, в 
гаражите или в прецизната  механика, за хоби  и  занаятчии.  

 1 бр.     28,80 лв 

Мина :   

месингова четка Ø 4 x 40 мм, подаване чрез въртящ  механизъм 

Допълнителни  четки : 

 25 бр.  в опаковка       60,00 лв. 

 1 бр.                                2,40 лв. 

 

 
 

 
 

Писалка / щифт Eraser pencil черен    

с  мина  от  гума Ø 3,8 мм   

Пълни се с  мина , подаване чрез натиск -  механично, почиства 

идеално и много точно следи  от  моливи  ( черни и цветни )       без 

да размазва, без остатък  

 1 бр.  Щифт    Ø 3,8 мм    6,90 лв 

 1 бр.  Мина           „            1,50 лв  

 

1. Шаблон  с 15  различни  отвора от метално фолио за 

прецизно почестване  и коригиране 

за  по – прецизна  работа  с гумата 

от  неръждаема  стомана  60 х 93 х 0,1 мм 

 1 бр.   6,90 лв. 
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2. Шаблон  от метално фолио за прецизно почестване и 

коригиране 

изработен от тънка  инокс  ламарина с изрези в различни форми. 

Можете да изтриете много точно, като го поставите върху рисунка 

/ чертеж / графика / обект и т.н. 
Това е перфектното помагало ! 

Класическите гуми са също толкова подходящи, колкото и гумите 

– молив, така и щифтовете със стъклен фазер 

 1 бр.   6,90 лв. 

 

ЧЕТКИ  за  ПОЧИСТВАНЕ  от ПРАХ  на  ДОКУМЕНТИ, 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 
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Четка  за  прах  и  гума  с  дръжка 

150 мм  дълга  дървена  четка,  с  двуредов  бял,  конски косъм  

дълъг 30 мм. 

 864286432    36,00 лв 

 

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. 

ШИРОКИ   ПЛОСКИ   ЧЕТКИ   
за нанасяне на лепила, каширане 

 

Светъл  свински косъм,   дължина на косъма 50 мм,  дебелина на четките  8 мм 

№ цена  <> ширина 

на четката 

мм 

Дължина 

на видимия 

косъм  мм 

№ цена  <> ширина 

на четката 

мм 

Дължина 

на видимия 

косъм  мм 

85062080 25,20 80 50 85062140 51,00 140 50 

85062100 30,00 100 50 85062160 60,00 160 50 

85062120 43,20 120 50 85062200 81,00 200 50 

ШИРОКИ   ПЛОСКИ    
Майсторски клас четки -  за акварел, гваш, темпера, коприна,  нанасяне на лепила, каширане,  

грундиране, лакиране 

 
Най-висока високотехнологична селекция за синтетичен косъм – който не отстъпва на косъма Kolinsky по 

еластичност  и перфектна форма,  поема  изключително много течност . 

8506410 18,90 25 25 8506430 67,80 100 39 

8506415 21,30 35 28 8506435 120,00 150 40 

8506420 27,90 50 32 8506440 199,80 200 40 

8506425 48,00 75 36     
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ПЛОСКИ   ЧЕТКИ  „  FIBONACCI “ 

 
„Спиралата на Фибоначи“ е част от „златното сечение“ и  се отразява  природата и  в човешкия скелет. 

Вдъхновени  от "златното сечение" на Фибоначи, предлагаме тези  първокласни четки с изкуствен косъм 

85060020 28,80 20 28 85060060 48,00 60 40 

85060030 31,80 30 33 85060080 63,00 80 45 

85060040 36,00 40 35 85060100 72,00 100 49 

85060020 28,80 20 28 85060060 48,00 60 40 

 

CHINESE BRUSH „HENG“ 

 

Ръчно  плетена  четка от  фазер  на  палма.   

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        177,00 лв 

, 

CHINESE BRUSH „ZE“  с  дръжка 

Ръчно  плетена четка от  фазер  на  палма.   

Използва  се  също  като  „Heng“. 

 125 х 180 см         168,00 лв 

ЯПОНСКИ  ЧЕТКИ  и  УРЕДИ 

 

2  бр.  дървени купи  за  лепило / клайстер  

 

300 x 380 x 80 мм  и   270 x 350 x 75 мм. 

 

Цена с ДДС :  999,00 лв.    2 бр. комплект 

 

 

Сито / цедка  за  лепила и дървена  лъжица „SHAMOJI“ 

 

Цедка  от  черен  конски  косъм, Ø 240 мм,  дълбока 110 мм 

Дървена  лъжица  за  бъркане / прецеждане  на  лепилото  

200 x 65 мм. 

  

бр. Продукт Цена с ДДС лв. 

1 цедка / сито 840,00 

1 дървена лъжица 33,00 
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NORI – BAKE   

Идеална за пастьозно  нанасяне на клайстер, лепило, 

каширане 

 Овчи  косъм,  мек  и  обемен   

115 мм Wide, 10 мм Thick,  30 mm Bristle Length 

Цена с ДДС :  297,00 лв 

 146 mm Wide, 11 mm Thick, 35 mm Bristle Length 

Косъм на коза 

Цена с ДДС :  339,00 лв 

 Овчи  косъм,  мек  и  обемен  30 мм  дълъг 

               145 мм Wide, 10 мм Thick,  30 mm Bristle Length 

               Цена с ДДС :  468,00 лв 

 

Четка  за  клайстер  за  лепило за пастьозно  нанасяне 

 

С  дръжка  от  пластмаса,   свински  косъм 

За  нанасяне  на  пастьозни   медии 

 

 145 mm Wide, 8 mm Thick, 30 mm Bristle Length 

Цена с ДДС :  294,00 лв 

 

TSUKEMAWASHI - BAKE 

Широка четка  за  плоскостна  работа / тънко нанасяне  на  

клайстер / лепило   
 

170 мм широка 

Бял  овчи  косъм  

 

Цена с ДДС :  442,00 лв. 

 

 

MIZU - BAKE 

Широка четка  от  косъм  на  сърна  /  поема  много  добре  вода 

Идеална  при  навлажняване  на  хартията  при  каширане / 

дублиране / подлепване 

 115 mm Wide, 4.5 mm Thick, 30 mm Bristle Length 

Цена с ДДС :  297,00 лв 

 

 146 mm Wide, 4.7mm Thick, 30 mm Bristle Length 

Цена с ДДС :  339,00 лв 

 

 170 mm Wide, 5 mm Thick, 30 mm Bristle Length 

Цена с ДДС :  414,00 лв. 

 

 

NAZE-BAKE 

Четка  за  заглаждане /  каширане  и  подлепване  от  здрав Arenga - 

естествен  фазер 

 146 mm Wide, 11mm Thick, 70mm Bristle Length 

Цена с ДДС :  288,00 лв 

 

 170 mm Wide, 11mm Thick, 70mm Bristle Length 

 Цена с ДДС :  378,00 лв 
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EBAKE /  HAKE  

Тези четки са идеални за различни реставрационни дейности  -  от 

почистване до реставрация.  

Плоски, широки, меки четки от бял кози косъм.  

Достатъчно нежни  за деликатни японски и други хартии.  
За обезпрашаване, измиване, регулиране, сглобяване, залепване 

или разстилане на тънки носители. 

Дръжки 300 мм дълги,  от необработено дърво, без  ръждясващи  

метални стеги. 

 

бр. Ширина мм Цена  лв. с ДДС 

1 13 27,90 

 24 36 

 38 48 

 76 84 

 85 90 

  

 

Japanese Brushes  

Двете малки четки се използват при консервационни дейности. 

Захващаме дръжката между пръстите и палеца, което позволява 

естествен удар с четката.  

За   нанасяне  на  разредени  водно - лепящи  дисперсии 

Направени са  от най-меките, подбрани овчи и кози косми.  

Цени : 

 55 x 4 мм,  косъм от кон     28 мм  дълъг    114,00 лв 

 55 x 4 мм,  косъм от овца   28 мм  дълъг     132,00 лв 

  

 

Китайски  бамбукови  четки  с  къс  овчи  косъм ( 10 мм ) 

 

Използват  се  за  сухо  почистване  от  прах  и  при  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 

 

 

 
 

 

 

 

ТЕЖЕСТИ  за  ПРИТИСКАНЕ 

 

SAND BAGS 

 

Бели торбички от отблъскваща  мръсотията тъкан, пълни с фин 
кварцов пясък, за притискане / залепвания на скъсвания, при 

работа със снимки, за полагане под отворени книги. 

 

 

 

  3  бр. 60 x 150 мм       220  гр. 63 лв. 

  3  бр. 60 x 200 мм       300 гр. 74 лв. 

  3  бр. 60 x 300 mm      450 гр. 79,50 лв. 

  3  бр. 100 x 150 mm    350 гр. 77 лв. 

  3  бр. 150 x 200 mm    700 гр. 84 лв. 

 MINI   SAND  BAGS 

  3  бр. 40 x 70 мм           35 гр. 48 лв. 

  3  бр. 50 x 80 мм           70 гр. 51 лв. 
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Weight Bags  

за притискане / залепвания на скъсвания,  за полагане под 

отворени книги, при дигитализиране и работа с камера 

Пълнежът е от  поцинковани стоманени топченца, които са двойно 

запечатани: 
- вътре в полиетиленова торбичка 

- отвън покрити с калико- платнена торбичка 

* Calico, понятие в английския език от 1505 год.,  за текстил от 

   обикновена тъкан, изработен от неизбелен, често не напълно 

   обработен памук. 

   Името идва от град Каликут в югозападна Индия. 

Когато торбичката с тежести стане замърсена / мръсна, просто 

свалете външната платнена  торбичка и я изперете или я  сменете с 

нова. 

  1  бр. 55 мм х 80 мм             225 гр 36 лв. 

  1  бр. 55 мм х 140 мм           450 гр 42 лв. 

  1  бр. 55 мм х 260 мм           900 гр 54 лв. 

Резервни външни  каликони торбички  с велкро закопчаване 

  1  бр. 55 мм х 80 мм              9,30 лв. 

  1  бр. 55 мм х 140 мм            9,90 лв. 

  1  бр. 55 мм х 260 мм            12 лв. 

Тежести във  вид  на  „плот“ от дърво за притискане на хартията 
Плотовете  от масивно дърво, изработен от акацияу бук и дъб, имат  отлична и голяма  якост и оптимално тегло. 

Въпреки високата си еластичност, дървесината има много добра издръжливост на натиск  и е лесна и удобна за 

работа.  Предварително са  импрегнирани / лакирани.  

Забележка:  Не съхранявайте в близост до източници на топлина ! 

 

Дъски от варен бук  

 5/16 A,    25 x 16 см 

 5/16 Б,    30 x 20 см. 

 5/16 В,    35 x 25 см. 

 5/16 Г,    40 x 30 см. 

 Други размери – по поръчка 

 

Дървени  масивни  тежести / плотове  и  трубчета от дъб  

 

Различни размери  и дебелини !  По заявка ! 

Цена с ДДС :      лв. 

 

 

     

 

Дървени  масивна  тежести / плотове и  трубчета  от акация  

 

Различни  размери  и  дебелини ! По заявка !  

 

Цена с ДДС :             лв.   

 

Тежести за притискане  от неръждаема стомана, с дръжка 

1. Кръгла Ø 80 мм, дебелина на плочата 15 мм,  
тегло  0,6 кг    

2. Правоъгълна,  250 x 50 x 15 мм,    тегло  1,5 кг 

3. Правоъгълна , 450 x 80 x 15 мм,       „      4,5 кг 

4. Куб                   120 х 120 х 15 мм      „      5,7 кг   
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1. кръгла Ø 80 мм х 15 мм         тегло 600 гр.  лв. 

2. правоъгълна 250 х 50 х 15 мм         тегло 1,5 кг.  лв. 

3. правоъгълна 450 х 80 х 15 мм         тегло 4,5 кг.    лв. 

4. куб 120 x 120 x 50 мм.      тегло 5,7 кг  лв. 

МЕТАЛНИ   ТРИЪГЪЛНИЦИ,  ЛИНИЙКИ  и   ЛИНЕАЛИ   

 

Прецизни  стоманени  ъгли 

Размер мм вид Цена с ДДС 

100 х 70 плосък 24,90 

150 х 100 плосък 27,00 

100 х 70 с долна наставка 39,00 

150 х 100 с долна наставка 42,00 
 

 

 

 

„Улмски“ прецизни, професионални стоманени триъгълници с  

фасета  от  едната  страна  
С отвори, сиво лакирани, без разграфяване, с дръжка Ø 2 мм  

Равнобедрен триъгълник  45 ° 

Дължина рамо 

дълга страна мм 

Цена с ДДС 

162 84,00 

250 111,00 

324 141,00 

Триъгълник  60° / 30° 

162 84,00 

250 111,00 

324 141,00 
 

 

 
33 см     Цена с ДДС :  93,00 лв     

50 см     Цена с ДДС :  159,00 лв 

„Улмски“  професионален стоманен  линеал  с  фасета 

Хром-никелова стомана, устойчива на ръжда, с гравирано мм 

разделяне, с захващаща глава и  отвор за окачване 

Стоманената лента за рязане с фасета е висококачествена, 

устойчива на ръжда, прецизна рязаща линийка, която лежи добре 

благодарение на голямото си тегло и дава възможност за надеждно 
насочване на резача по сравнително високите ръбове.  

Според DIN 865 точността му е +/- 1/200 мм при дължина 1 м.  

Тъй като линеалът няма гумено покритие от долната страна, той 

може лесно да се движи по повърхността и да се позиционира 

особено точно.  

 

 

Прецизни  стоманени  ъгли 

бр. Размер мм Цена с ДДС 

1 150 x 100 30,00 

1 250 x 160 36,00 

1 350 x 200 45,00 

1 400 x 230 45,00 

1 500 х 280 60,00 
 

 

Ъгъл  от  стомана,  голям,   за  рязяне на картон,  хартия, 

паспарту  

40 х 60 см 

Ъгълът е разграфен / градуиран на 2 мм  от вътрешната и външната 

страна на страните, размер 40 x 60 cm. 

Цена с ДДС :  69,00 лв 
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Професионален, стабилен  линеал от алуминий, със стоманен 

високо вграден кант 

От долната страна – гума за не се плъзга 

Дължина см Тегло  гр. Цена с ДДС 

30  39,00 

50  57,00 

70  72,00 

100  99,90 
 

         
 

Професионален, стабилен  линеал от алуминий, с дръжка и със 

стоманен високо вграден кант 

На долната страна ( широка 67 мм  ) има подложка от гума, за не 
се плъзга.  Има и други дължени ! 

Дължина см Цена с ДДС 

55 120,00 

75 138,00 

105 165,00 

305 594,00 

  

           
 

Dexter – професионален нож за паспарту    made in USA 

Комплект с 5 бр. ножчета и  подробно упътване 

Възможност за рязане под най-различни наклони / ъгли ! 

Предмет Цена с ДДС 

Dexter  - нож за паспарту   35 гр 147,00 

Допълнителни ножчета  12 гр.   20 бр. 42,00 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Цена с ДДС :   135,00 лв. 

 

Комплект за рязане   на паспарту  2 в 1  -  за ъгъл 45 ° и 90 ° 

 

включително 3 допълнителни резервни остриета, с направляваща 

шина 100 см 

За паспарту , архивни и музейни картони,  кожа, хартия, винил и 

т.н. 

 1 бр.  резец за паспарту с водещ канал от двете страни, 

дълбочина на рязане 7 мм 

 1 бр. 100 см алуминиева направляваща релса с разделения 

 Най-качествен и много безопасен уред, благодарение на 

устройството за защита на острието.  

 Позволява както 45º (косо), така и 90 ° (вертикално) 

разрези 

Изработен от прозрачна пластмаса, 2 V остриета. Нарязва кутии за 

проходими части, кожа, хартия, винил. и т.н. - подходящ и за 

изработка на модел, включително 3 допълнителни резервни ножа 

Цена с ДДС : 

 

770890    Допълнителни  ножчета 5 бр. :  21,00 лв. 
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Стоманена прецизна  права линийка със  скала, от закалена 

неръждаема стомана, гъвкава, матово хромирана, без светлинни 

рефлекси 

съгласно DIN ISO 2768 m / EC клас II, с отвор за окачване 

Разграфена / градуирана в 1/1 мм в едината страна и в инч - 
другата страна 

Размер  мм Цена с ДДС 

1,0 x 30 x 300 17,70 

1,0 x 30 x 500    36,00 

1,0 х 30 х 1000  60,00 

1,0 x 30 x 1500  99,00 
 

 
 

Стоманени прецизни  гъвкави / огъващи се  метри  /  линийки  

от  закалена неръждаема стомана  със  скала  в  милиметри,  ецван 

( матово хромирана, без светлинни рефлекси ) 

 

бр. Размер мм Цена с ДДС 

1 100 x 13 x 0,5 7,80 

1 300 x 13 x 0,5 11,70 

1 500 x 18 x 0,8 19,80 

1 1000 x 18 x 0,8 66,90 
 

 

Метален  стоманен  линеал  със  скосен  ръб,  не  разграфен 

 

бр. Размер мм Цена с ДДС 

1 300 x 40 x 5     39,00 

1 400 x 40 x 5      42,00 

1 500 x 40 x 5    45,00 

1 600 x 40 x 5     63,00 

1 1000 x 40 x 5    99,00 
 

 

 
 

Метален стоманен   линеал   със  скала  в  мм  и  скосен  ръб 

 

бр. Размер мм Цена с ДДС лв. 

1 300 x 40 x 5     57,00 

1 400 x 40 x 5      75,00 

1 500 x 40 x 5    90,00 

1 600 x 40 x 5     105,00 

1 1000 x 40 x 5    175,00 
 

 

Стоманен  прав  линеал  без  скала 

  

      100 см          102,00 лв. 

        80 см            78,00 лв. 

        50 см             81,00 лв. 

        40 см             45,00 лв. 

 

 

 

Алуминиев  линеал 

Със  скала  в  мм,  със  скосен  ръб,  разграфен и  фаска 

 

бр.     Размер  мм Цена с ДДС лв. 

1 300 x 50 x 5 мм 60 

1 1000 x 50 x 5 мм 156 
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Прецизен  линеал  за  чертане  и  рязане  от  алуминий 

със  скосен  ръб,  гума да не се  плъзга,  жлеб  за  захващане  и  

разграфен  

 

бр. Дължина см Цена с ДДС лв. 

1 30 78 

1 50 114 

1 70 180 

1 100 222 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ  ОСТРИЛКИ  

 

Цена с ДДС :  84,00 лв 

Професионална, немска метална  острилка  с  регулируем къс 

и дълъг конус,  с манивела   

 за моливи  от Ø 7,8 до 11,5 мм 

 за къси и дълги конуси на заостряне 

 висококачествена стоманена фреза за професионални 

резултати 

 гумени крачета от долната страна защитават повърхността 

на масата 

 за цветни моливи  -  въртете по посока часовниковата 

стрелка 

 за черни – въртете обратно на часовниковата стрелка 

 

Цена с ДДС :  48,00 лв 

Професионална немска острилка  за моливи  до Ø 12 мм 

с манивела  

8.11 

за химикалки до Ø 12 мм, изработени от сива / черна пластмаса 

Данни за продукта: 
- висококачествен сиво/черен пластмасов корпус 

- прозрачен контейнер за стърготините 

- безкрайно регулируема форма на върха 

- висококачествена стоманена фреза за професионални 

резултати 

- скоба за закрепване към маса 

- за цветни моливи до Ø 8 мм 

 

Цена с ДДС :  48,00 лв 

Ръчна, професионална   немска  острилка с манивела машина 

за заточване на моливи  

 Голям събиращ контейнер за по-продължителна работа 

 Висококачествена стоманена фреза за професионални 

резултати  

 Стабилна скоба за маса за надеждно прикрепване към 

бюрото   

 Автоматично спиране на остренето за оптимален връх   

 Самозаключващ се държач за молива с автоматично 

освобождаване  

 Меки,  затягащи челюсти за защита на висококачествените 

моливи 

НОЖОВЕ  за  ХАРТИЯ,  КАРТОН,  ПАСПАРТУ, КОЖА 
висококачествени   професионални 
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Професионален  сгъваем  нож за тежки режещи работи 

Корпус в комбинация от метал / пластмаса, гумирана, ергономично 

оформена зона на захващане. Фиксирано, бързо сменяемо 

трапецовидно острие със защитна капачка, включващо 3 

допълнителни резервни остриета.  
Сгъваемият механизъм кара острието напълно да изчезне от 

дръжката. Подходящ за десни и левичари.  

С допълнителна чанта за съхранение. 

За рязане на хартия, картон, тъкани, кожа, винил, PVC и подобни 

материали. 

Размер  отворен :  164 x 34 x 21 мм 

Размер затворен :  103 x 38 x 21 мм 

Цена с ДДС :   108,00  лв. 

Пълнители за ножове с чупещо се острие, 20 остриета в кутия 

 

 

 
 

Нож за паспарту  

Цена с ДДС : 30,00 лв  

  

Резервни  ножчета  100 бр.  в кутийка 

 
Цена с ДДС :  100 бр.   120,00 лв. 

                                                1 бр.           2,40 лв  

 

 

 

 

Цена с ДДС лв. :  

9 мм       16,50 

18 мм     21,90 

 

 

 

 Макетен нож Premium   9 мм   и   18 мм     

                9 мм       134 х 18 х 15 мм 

              18 мм       170 х 40 х 23 мм 

                                                                            

Резевни  ножчета в етуи  9 мм  :     9,90 лв 

 6 бр. L-80 мм, 0.4 мм дебели, 12 бр. начупване,   

Резевни ножчета в етуи   18 мм  :   15,90 лв. 

 6 бр. L- 100 мм, 0.5 мм дебели, 7 бр. начупване  
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Стилни,  първокласни,   професионални  макетни  ножове  серия Premium с 2 различни ширини 9 и 18 мм   

и  с остриета / ножове за най-тежка работа  

                  

 

 Метален корпус с дълъг метален водач  

 2-кратна плъзгаща се решетка (отгоре и отдолу) с автоматично заключване с 4 точки, 

Тази нова, иновативна, високоточна 4-точкова система за заключване е особено подходяща за 
постоянно и  прецизно  фиксиране на остриетата. 

 не хлъзгаща се дръжка,  

 метален водач за нож, изработен от неръждаема стомана, приспособление за закрепване и отчупване, 

нож от въглеродна / карбонова стомана широк  9 мм  и  18 мм 

 боядисани в червена метална боя  

 технически подобрен метален водач за нож с двоен плъзгащ се плъзгач (отгоре и отдолу) 

Серията е оборудвана с трапецоведни  остриета от първокласно качество, изработени от въглеродна / карбонова  

стомана,  с  допълнителна  титанова сплав  и  трионче. 

- Остриетата от серията Premium имат изключителна острота, здравина, твърдост и пластичност - те са 

най-доброто,  което  пазаря за момента  предлага.  

- Cutter- ножчета, 9/ 18 мм, 60°, Premium plus Qualität (SK2, много високо съдържание на въглерод )  
отговарят на твърдост  от  +/- 66 HRC ( Rockwell ) 

- 3- пъти наточени, за екстремна острота,  

- Двойна анти – ръжда обработка ( оксидирани и  потапяни масло анти ръжда ) 

- Подходящи  за рязане на хартия, картон, фолиа, филц, кожа, винил, PVC, гума, подови настилки и 

различни строителни материали като гипсокартон, изолационни материали, покривен филц, покривни 

керемиди и др. 

 

Нож  за разрязване  на  хартия  и  страници  от  книга 

стандартен 

 

Обща  дължина: 30 см   -  Дължина  на  ножа: 24 мм 

 

Цена с ДДС :  78,00 лв 

 

 

 

Нож  за разрязване  на  хартия  и  страници  от  книга 

широк 

 

Обща  дължина: 33 см   -  Дължина  на  ножа: 24 мм 

Ширина  на  ножа  40  мм 

 

Цена с ДДС :  99,00 лв 

 

 

Нож  за разрязване  на  хартия  и  страници  от  книга 

широк 

 

Цена с ДДС :  69,00 лв 
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Книговезки  нож от стомана Solingen,   здрав,  с черна дръжка 

 

№  300    18 см  дълъг :    

№  305    24 см  дълъг :    

                                                 

   

180119 

Книговезки нож 

6 см.  острие,  дръжка дърво 

36,00 лв. 

118118 

Книговезки нож 

12 см.  острие, дръжка дърво 

45,90 лв. 

180120 

Книговезки нож 

12 см.  острие,  

дръжка дърво 

51,00 лв. 

 
 

 

 

Нож Cutter  за  рязане на кръг от 1 -  15 cm 

За рязане на хартия, картон, плат, винил, PVC и т.н. 

Съдържание : 

- 1 бр.  Cutter, с разграфена скала  

- 6 бр.  резевни ножчета 

- 2 бр. мини 

- Размер 112 х 103 х 16 мм 

Цена с ДДС :  24,00 лв 
 

Комплект допълнителни  остриета : 

 1 бр.  опаковка с 12 бр. ножчета 

Цена с ДДС:  12,00 лв 

 

 

Азиатски  остър нож с твърдо острие  за  кожа 

Обща дължина: приблизително 12 см.  

за заточване (изтъняване) на кожа, за по-нататъшна й обработка 

с десен  шлиф 

-  острие  3,5 см дълго, с дебелина 2 мм 

Цена с ДДС :  36,00 лв. 
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Кожен строп / точило  от естествена говежда кожа  

за ножове, резбарски и дърводелски длета, рендета,  скалпели 

индтрументи ,  др. 

Универсален инструмент за заточване на остриета.  

Състои се от дървена дръжка, с кожа от двете и страни, като от 
едната страна е фина и гладка, а от другата груба кожа. 

Използвайте с Ювелирна паста ! 

За най - добри резултати използвайте Сет за заточване на остриета. 

Строп за заточване на остриета   24,00  лв. 

Сет за заточване на остриета        54,00  лв  

Сетът се състои от: 

 двулицев строп за заточване на остриета 

 ювелирна паста 

 масло за заточване 

 водач за заточване 

 
 

Стропингът се извъшва със фина, абразивна и еластична повърхност, която премахва „мустака“, тъй като 
тя се „издава“ над ръба на острието ( „с“ на предходната фигура).  

Острието трябва да бъде „влачено“ по тази повърхност, в противен случай тя ще бъде повредена. Ръката ви 

може да послужи за стропинг, но така става много бавно.  

Стар кожен колан може да се превърне в перфектна повърхност за стропинг.  

Бързо действащи стропинг повърхности може да се постигнат, като парче кожа, или плат на няколко ката, се 

пропият с някакъв вид мазнина (може дори олио), и се посипят с шлайф-паста, домашен полиращ препарат, или 

абразивна пудра. 

Полирането, в много по-голяма степен от предходните етапи, образува фина пластинка от метала (мустак, 

конец), която е много усточива на премахване с помощта на гладка абразивна повърхност. Той се образува, 

когато стоманата на режещият ръб достигне дебелина, която я прави толкова гъвкава, че просто се извива в 

посока, противоположна на абразивната повърхност, докато не стане достатъчно дълга, за да се откъсне сама. 

„Мустакът“ е трудно забележим с невъоръжено око, и по тази причина често е игнориран.  

След първите няколко сразвания с такова острие, той се откъсва, взимайки със себе си и част от добрият режещ 

ръб, или го оставя в нарушено състояние, което води до по-бързото му затъпяване. „Мустакът“ е по-къс и фин, 

когато се образува при движение с острието напред по абразивната повърхност („b“ на фигурата по-долу), 

отколкото когато то се „влачи“ назад по нея („а“ на фигурата). По-дебелият мустак отнема по-голяма част от 

добрият режещ ръб, когато се отчупи.  

Ето защо, когато мустакът се премахне правилно при стропинга, острието запазва остротата си по-дълго! 

 

 
 

 

Креда за подостряне на ножове от хромиев хлорид 

т.н.   Ювелирна паста /  крем /паста за полиране 

 

Бяла  креда за наточване на инструменти с различна фракция. 

Поставете креда неразредена върху стропа  движете остриетата 

под равен ъгъл,  с не много голям натиск. 
Полиращите креди се използват за изглаждане и / или блясък на 

различни метали.  

Полиращите агенти са подобни на шкурка, като се използват от 

груби до фини.  

Важно е първо да определите какъв тип креда ще използвате. 

Кредата  също минимизира или премахва появата на драскотини 

по повърхностите, като ефективно ги полира.  
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Стропът на  Pfeil suiss made е  изправен от фина телешка кожа, 

ползва се  с крем /паста за полиране, нанесен върху стропа. 

 

PFSTR-1  има кожа от едната страна, използва се легнал 
PFSTR-2  има кожа от двете страни, с ръкохватка 

 

 

 

     
 

 

 

 

Професионален ротационен инструмент с остър връх тип 

"пергел" и реални острие за изрязвяне на кръга,  за фино 

рязане и взискателно рисуване.   

С изцяло метален винт за задвижване, 2 коленни стави, дебелина 

на щифта Ø 4 мм, матово никелиран 

За рязане на кръг до :  

 Ø  310 мм  

 Ø  550 мм   с  удържител 

Съдържание : 

 Голам пергел 

 Удържител 

 Кутийка с 2 бр. игли за рязане и 3 бр. мини 

 Защитна шайба 

 Материал месинг 

 Прозрачен калъф 

 

Цена с ДДС : 66,00 лв/бр. 

- Допълнителни  игли :    9,60 лв.  

 

 
 

 
 

Цена с ДДС  :   90.00 лв. 

Прецизен кръгов режещ пергел с щанга за фина и 

прецизна работа за  рязане и чертане до Ø 640 мм.  

Реже хартия, фин картон и фолие – до 0,2 мм 

Щанга с разграфяване / градуиране   в см / мм и инч  

С 2 профилни накрайници с мина и остра игла, също подходяща за 

игла за рязане с държач Ø 3,5 мм, 

Кутийка : 

3 мини,  

2 игли за рязане (Art.700501),  

защитна шайба, опаковани в найлонов плик. 

Щанга  дълга 33 см, 

700501  Допълнителни  игли :  9,60 лв.   
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Цени лв.  с ДДС ножчета : 

12,90 

12,90 

12,90 

15,00 

 

Нож / комплект  за рязяне на кръгове от  3 - 50 cm 

Уникален , висококачествен инструмент  за реставратори, за 

макети, дизайнери, книговезци, кожари и т.н.   

Реже без никакво усилие перфектни кръгове ! 

Реже хартия, картон, плат, кожа, винил, PVC, филц, фолио и др. 
Различните остри ножчета дават възможност за не само за  гладък 

шнит, но и за друг вид – назъбен, перфориран.  

 Реже кръг : от Ø 3 см  - 24 см   ( 1,18 – 9,45 инча ) 

 С  удържител :  до Ø 50 см ( 19,69 инча ) 

 Със скала  разграфена е в см и инч 

 Лесно сменяеми ножчета 

 Упътване 

Съдържание на комплекта: 

- 2 x ножчета зо гладко рязане 

- 1 x нож за перфорирано рязане  

- 1 x нож за назъбено рязане  
- 2 x нож с  V- острие 

- 2 x мини 

-  

Цена с ДДС :  60,00 лв. 

   

Допълнителни  ножчета : 

 2 бр.   Ø 18 mm, за гладък шнит  

 2 бр.   Ø 18 mm, за перфориран шнит 

 2 бр.   Ø 18 mm, назъбен шнит  

 5 бр.   V - ножчета   12 x 20 мм 

 

 

Типометър за определяне на размера на шрифта 

Стандартграф 918280 

 

 Цена с ДДС :   24,00 лв  

 

Типомер  30 см  с  фиксиране 

Метална  инокс  шина  

 

Цена с ДДС :  69,00 лв.   

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРГЕЛИ  за  РЕСТАВРАТОРИ 
на  книги  и  кожа 

от  ковано  желязо, закалени,  полирани, професионални 

 

Островръх пергел  

 

150 мм 

 

Цена с ДДС :  45,00 лв.   
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Пергел с пружина и фиксатор 

 

150 мм 

 

Цена с ДДС :  48,00 лв 
 

 

Островръх пергел  

 

200 мм 

 

Цена с ДДС :  48,00 лв.   
 

 

 

Пергел с пружина и  фиксатор 

 
200 мм 

 

Цена с ДДС :  57,00 лв 

 

 

АНАЛОГОВ и ДИГИТАЛЕН  МИКРОМЕТЪР 

 

Малкък, удобен  аналогов измерител на дебелината 0-10 мм  

Cordix  3011 b 

С показател за дебелина на хартията има скала на градация 1/100 

mm и диапазон на измерване 0-10 mm. Калиперът е оформен така, 

че дебелината на хартията да се измерва само пунктуално. 

-  дълбочина  на измерване T  15 мм. 

-  дебелина на измерване     В  0 – 10 мм 

- скалата показва дебелини с точност до 0,01 мм 

Уредът е много полезен  за  определяне на дебелината на 

оригинала и трябва да се запълни  отсъстващата част с нова хартия 
/ пулп.  

Размер: 100 мм ш. х 135 мм в. 

 

Цена с ДДС :     по  запитване 

 

 

Дигитален микрометър Microtech, IP-54 

 

Цена с ДДС: 270,00 лв. 

 

 Висока точност до ± 2 μm (в 2 пъти по-добра от DIN 863-1) 

 За ръчно измерване на повърхности в микрометри -  с 

винтов механизъм 

 CR2032 (3V) батерия 

 100% метрологичен контрол в акредитирана лаборатория 

от ISO17025 (Ilac MRA) 

Технически характеристики: 

Дебелина на измерване / обхват  0-25 мм,  

Точност  ± 0,002 мм 

Резолючия   0,001 мм 

IP-54 
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Цена с ДДС :  516,00 лв 

 

SCH 62530001  

Механичен / аналогов микрометър 0 -10 мм с ръкохватка 

Приложение:  

за измерване на дебелината на различни материали, като напр.  

кожа, картон, хартия и фолио, но също текстил, филц, пластмаса, 
стъкло, гума и др. 

- включително плоска измервателна вложка за кожа, хартия 

и т.н. 

- Диапазон на измерване: 0 - 10 мм 

- Разделителна способност (стойност на деление на 

скалата): 0,01 mm 

- 1 оборот на ръката: 1 мм 

- външен пръстен 

- С повдигащо устройство, по този начин контактно 

налягане, независимо от  от потребителя 

- Контактна сила 1.2 N 
- Размери (L x W x H): 225 x 155 x 52 mm 

- Произведено в Германия  

ВИСОК  ПЕЧАТ   -  ЛИНОЛЕУМ 
Мастила 

Класическите мастила за висок печат  (Japan-aqua) са водоразтворими и течни.  Водоразтворимите акрилни 

мастила имат предимството пред мастилата от линолеум, че са без мирис, изсъхват по-бързо и се предлагат в 

голямо цветово разнообразие. 

Тъй като водоразтворимите акрилни бои изсъхват бързо, плочата за печат от линолеум и валякът с мастило 

трябва да се почистват веднага след употреба под течаща вода и евентуално с домакинска четка. 

Линолеумни плочи 
Плочите са изработени от линолий, смес от ленено масло, корк или дървесно брашно, която се нанася върху 

тъкан от юта. Това създава сравнително силен, размерен стабилен и лесно за рязане материал. Линолеумните 

листа с дебелина 3,5 мм се предлагат в различни размери, напр.  A6, A4 или A3.   

Мотивът е видим при изрязване като негатив, след отпечатване -  в оригинален вид 

Хартия 

По принцип за линолеум  печат могат да се използват различни видове хартия. Колкото по-гладка е хартията, 

толкова по-остри са очертанията на отпечатания мотив. Подходящи са също така абсорбиращи видове хартия, 

със фина структура ,  акварелна или японска хартия, Hahnemühle / Arches,  но те не трябва да  са прекалено 

стурирани. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ   ГУМЕНИ   ВАЛЯЦИ  за  ЛЕПИЛО,  ГРАФИКА 
Гумени валяци  

 

     180 мм 

  40 мм  и   150 мм 

Професионални, висококачествени гумени  валяци за графика,  

немски , с дървени и метални дръжки, най-различни размери, 

голям избор  

По запитване !  

За  разнасяне  на  лепила 

За  изцеждане на хартията 

За  натиск 

За графика -  нанасяне на мастилото при печат / офорт, суха игла, 

линолеум, дърворезба  

       

810059  1  бр. 40  мм             за нанасяне на лепило 3 лв. 

  1  бр. 150  мм                               « 9 лв. 

  1  бр. 180  мм                               « 15 лв. 
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Резци за линолеум 5 бр. 

От висококачествена закалена стомана, 0,6 мм дебела, ръчно 

заточени резци с тегло от  2,5 гр/бр. 

Подходящи за всичи видове ръкохватки / държачи  

1. Козе стъпало, V - образен,  за най-фини линии 
2. U - образен резец, широк 2 мм за фини линии 

3. U – образнен резец, широк 3 мм 

4. U – образнен резец, широк 4 мм 

5. Нож за предварително рязане, японска форма 

 

Комплект  инструменти за резба на линолеум 

 

ФУЛМАСТЕРИ 
професионални  флумастери 

 

комплектът съдържа 12 флумастера  

(G17 Forest Green, B14 Light Blue, B29 

Ultramarine, B39 Prussian Blue, E09 Burnt 

Sienna, 100 Black, V09 Violet, RV11 Pink, 

R08 Vermilion, YR04 Chrome Orange, Y13 
Yellow, YG03 Yellow Green) 

Цена :   179,00 лв 

Флумастери COPIC Sketch - комплект от 12 броя 

 Двустранен флумастер с два върха от полистирен  

от едната страна се намира голям скосен връх тип Broad,  а 

на другата страна - тънък тип Fine. 

 И двата върха са от полистирен и лесно се сменят с 

помощта на специални пинсети. 

 Съдържат дълготрайно нетоксично мастило на алкохолна 

основа 

Професионалните  флумастери  от серията Marker Classic са 

идеален аксесоар за професионални творци в маркетингови 
агенции, ателиета за графика и дизайн.  

Служат за направата на дизайн и проекти, илюстрации, чертежи и 

рисуване на анимации.  

Качеството на тези отлични флумастери оценяват и архитекти, 

модни дизайнери, дизайнери и сценографи.  

Съдържат дълготрайно мастило на алкохолна основа, което не е 

токсично, бързо съхне и е водоустойчиво.  

Когато се изразходи може да се допълни с идентично мастило 

Various Ink.  

Едно зареждане ще стигне за 8 пълнения.  

Нюансите могат да се смесват помежду си, с помощта на празен 
блендер се правят различни междинни цветове. 

 

 
 
Размери/ цени  :   

 41 x 17 x 11 мм       1,20 лв/ бр. 

                                       33,00 лв / 36 

бр. 

 62 x 21 x 11,5 мм     1,50 лв. 

                                27,00 лв / 27 

бр.                

Пластик - гума ,  в  защиштна  плъзгаще се опаковка, ъгловата 

форма 

 много мек материал, повърхността на хартията остава 

неповредена и чиста 

 отлични изтриващи резултати 

 без размазване, без разпадане 

 чиста работа поради липса на гумени остатъци 

 нетоксичена, с по-дълъг срок на съхранение 

 подходяща за черни и цветни моливи, както и за 

технически / архивни документи 

 Произведено в Германия 
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Гума Staedtler Mars Plastic 526   50 

- Първокачествена гума 

- Плъзгаща се картонена обвивка 

- Минимална ронливост 

- Устойчива на времето 

- Произведено в Германия 

Размери: 65 х 23 х 13 мм 

         

Цена : 2,70 лв 

 

ГУМИ  от  ЕСТЕСТВЕН  КАУЧУК 
Каучукът се добива  от млечния сок на тропическите каучукови дървета, естественият каучук е основният 
компонент на тези гумички. 

Благодарение на специалната си рецепта, гумите от естествен каучук обрасуват само фини, сухи трохи, който 

лесно се чистят, а  може просто да се издухат . 

 

Универсална двойна  гума от естествен каучук 

 

Класиката !  Комбинацията от два вида ( мека / синя и твърда 

/червена ) гума  я прави универсална за офиса, изкуството, дома, 

реставрация  и училището.  

Идеална за туш, мастило, тонер,  черни, цветни  и копирни  моливи  

  1  бр 75 x 24 x 10 мм  лв. 

  1  бр 55 x 19 x 8,5 мм  лв. 

 

 

Гума  от  каучук ,  оранжева  58 х 21 х 7,3 мм 

                                                      58 x 21 x 11 мм 

 много мек материал, повърхността на хартията остава 

неповредена и чиста 

 отлични изтриващи резултати 

 без размазване, без разпадане 

 чиста работа, поради липса на гумени остатъци 

 нетоксична, с по-дълъг срок на съхранение 

 подходяща за черни и цветни моливи, както и за 

технически / архивни документи 

  1  бр. 58 х 21 х 7,3 мм 1,40 лв. 

  1  бр 58 x 21 x 11 мм 1,65 лв. 

            

Хлебна  гума от естествен каучук   

  
Гумата е особено подходяща за ретуш и постигане на тонална 

градация / стойности и засенчване.  
Идеална за въглен и креда 

Различни цветове      46 х 32 х 10 мм   Цена : 1,20 лв/бр 

  

 

 

Гума   SW  от естествен каучук 

Специалистът за нежно изтриване. Специалната му формула я 

прави много мека, с което е  особено нежна към  повърхността. 

Идеална  за  черни и цветни моливи. 

 48 х 36 х 10        

 40 х 28 х 7,5 мм 

 

Овлажнител  щифт 

Практичен овлажнител с голям резервоар за вода за навлажняване 

на печати, пликове, хартия, лепящи  гумирани хартиени ленти и 
др. 

 

Цена :  по запитване 
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Комплектът включва: 

8 бр. макари с различен цвят восъчни  

конци 

7 бр. игли за шииене на кожа 

1 бр. инструмент за шиене на 

пиърсинг, 

1 бр. шивашко шило 

1 бр. напръстник метален 

2 бр. триъгълни игли 

1 бр. шивашки метър 

Комплект  от  конци  на кожа  с восък  и пособия 

Конецът напоен с восък е изработен от висококачествен материал,  

много здрав, като позволява затягането на шевовете да е много 

лесно, шевовете са гладки, здрави и дълтотрайни, не е лесно да се 

развържат. 
Восъчният конец  на всяка макара е 30 м, общо 240 м, в 8 цвята: 

черен, кафяв, тъмно кафяв, тъмно сив, светло бежав, бежав, тъмно 

бежав. 

Шиене:  

ръчните инструменти помагат лесно да проникнете през хартията / 

кожата, а иглите за ръчно шиене могат лесно да бъдат нанизани с 

конеца,  дори без чужда  помощ.  

Подходящ за музеи, архиви, библиотеки, ателиета по реставрация, 

за дома, книгоподвързване. 

 

Цена с ДДС :    лв. 

Book Spine Repair Tape 

 

   

Лента, самолепяща, за закрепване на скъсани корици на 

книги, които са в постоянна употреба. 

 

    

Размери: 10 м  х 3, 5, 8 см широки  в  8 различни цвята 

Не се препоръчва редки и ценни книги ! 

Размер :  10 х 3 см      21,90 лв  с ДДС 

                10 х 5 см      36,00 лв        „ 

                10 х 8 см      57,90 лв        „ 

                   

 

   

   

 

Heftgazen / Gauze /   тензух  в няколко вида  Made in Germany 

 с  една нишка 

 с две нишки 

 с три нишки 

 

руло  100 см  ш. 1 л.м. 50 м. 

с  1 нишка 9,00 лв  

с  2 нишки 9,60 лв  

с  3 нишки 10,20 лв  

лист 70 х 100 см Gaze с 3 нишки 

1 бр. / 100 бр  6,60 лв 372 

Памучен плат, рядко тъкан,  за добро проникване на лепилото 

Целта му е да се обединят колите, като същевременно оставя 

гръбнака на книгата гъвкав. 

Използва се за укрепване на гръбначния стълб в подвързването  на 

книгите. Образува първото обвързване  на гръбначния стълб върху 

книжния блок. Излишъкът (супер панта), който се простира на 

около 25 мм отвъд краищата на гръбначния стълб на книжния 

блок, се използва за закрепване на тялото на книгата в кориците. 

 

Тензух 100 %  памук  избелен   много фин,  окантенл, български  

Леко  платно  от  преплетени  нарядко  бели  памучни  нишки 

За иконописци,  за реставрация,  книговезци, филтриране 

Руло  90 см ш.    60 – 65 гр / м2 

  1  л.м.  3,60 лв. 

  50 л.м.  159 лв. 

  100  л.м.  240 лв. 
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Цена с ДДС :   90,00  лв. 

 

Комплект с 28 части за реставрация на книги 

 

Иглите са изработени от въглеродна стомана AISI 304, с различни 

размери и вид , достатъчно, за да посрещнете вашите различни 

нужди за реставрация на книги. 
Восъчните конци са в 4 различни цвята ≥ 1 мм, тройно уплетени , 

макара Ø 15 мм  

 

Комплектът съдържа : 

-  2 х игли   (6,9 см) 

-  2 х игли   (6,2 см) 

-  2 х игли   (5,7 см) 

-  6 х извити игли  ( 3 различни 

         размера) 

-  2 х вкарвач на конец 

-  1 x резачка за конец 
-  1 х метален напръстник 

-  4 x восъчен конец ≥ 1 мм 

-  2 х фалцбайн от кост 

-  3 х стягащи клеми 

-  1 х опаковка за иглите 

-  1 х шило с дървена дръжка 

-  1 х пластмасова линийка 

 

   

 ДРУГИ  МАТЕРИАЛИ    В  ПОДГОТОВКА ! 

   

     

 


