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848 Carmin
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829 Roz
850 Roșu închis

Serie completă de 20 markeri

Markeri Stabilo Pen 68.
Pot fi utilizate pentru retușarea ramelor 
colorate sau pentru trasarea linii lor 
decorative în passepartout.

Baton de ceară în cele mai comune nuanțe de lemn.
Util pentru umplerea fisurilor din colțurile cadrelor. Lungime 
12,5 cm. Pentru o utilizare mai bună, acestea trebuie înmuiate 
cu căldură.

831 Albastru deschis
832 Albastru ultramarin
858 Liliac
855 Violet
889 Maro deschis

845 Maro închis
838 Roșu sânge
894 Gri deschis
896 Gri închis
846 Negru

Markeri „Gubrastick” pentru retușarea lemnului. 
Rezistent la apă. 

5134 Cireș
5162 Frasin
5164 Teak

5165 Maro deschis
5167 Maro închis
5168 Mahon

5169 Palisandru
5170 Negru

5662 Frasin
5665 Maro deschis

5667 Maro închis
5669 Palisandru

Serie completă de 4 nuanțe

Ulei de in fiert. Potrivit pentru îngrijirea și întreținerea tuturor tipurilor de lemn.
Aplicați cu o pensulă sau o cârpă. Ambalaj de 1000 ml.

Ceara de artă colorată. Este un amestec dens de ceruri, echilibrat corespunzător pentru 
a oferi un finisaj neted și satinat oricărui tip de lemn. Întunecă lemnul decolorat, ascunde 
petele și zgârieturile și scoate în evidență culoarea. Nu este potrivit pentru aplicarea pe lemn 
brut. Aplicare cu lâna de oțel n. 0000 (vezi pagina 15). Lustruiți la 15 minute după aplicare.
Borcan de 500 de grame.

Maro deschis
Maro mediu
Maro închis
Mahon
Neutru

Vopsele pentru ramelor maro. Flacoane de 250 ml. Sunt culori lichide concentrate gata de 
utilizare. Pot fi amestecate împreună. Se diluează cu apă. 

Maro mediu

Maro închis

Stuc alb francez.
Potrivit pentru umplerea fisurilor care uneori rămân vizibile în colțurile cadrelor.

Chit cu pastă de lemn pt. umplerea găurilor, fisurilor, crăpăturilor.
Sablabil, vopsibil și se poate găuri. Pachet de 500 de grame.

Frasin
Maro închis

250 grame
500 grame

CodPreț
Reducere
Cant.

Aur 
Argint

Aur
Argint

Aur
ArgintVârf subțire

Vârf mediu

Vârf gros

Markere cu vârf rotund.
Pot fi utilizate atât pentru retușarea cadrelor, cât și pentru 
trasarea liniilor decorative în passepartout.

cod
lângă fiecare 

culoare
pe tip

pe tip

pe tip

cod 
lângă fiecare 

culoare

cod
lângă fiecare

culoare

Serie completă

Bronzuri în pulbere
Se aplică cu o cârpă 
sau pensulă pe 
colțul cadrului după 
chituire.

Cremă pentru aurire
Este un material pastos pe bază de ceară și pulberi metalice. 
Aderează perfect la aproape toate substraturile. Se poate 
aplica cu o pensulă sau cu o cârpă sau cu degetele. Diferite 
tipuri de culori pot fi amestecate pentru a obține nuanța dorită.
Când suprafața este uscată, poate fi lustruită ștergând cu o 
cârpă moale.
Crema pentru aurire poate fi diluată cu un solvent (cum ar fi 
terebentina). După utilizare, este recomandabil să închideți bine 
sticla sau borcanul pentru a preveni uscarea materialului.
Crema pentru aurire este folosită mai presus de toate pentru 
retușarea ramelor aurite și argintii deoarece, fiind păstoasă, 
poate umple golul care apare uneori în colțul cadrului.
Poate fi folosit și pentru aurirea rapidă a cadrelor sau obiectelor 
de mică valoare.

Bronzuri lichide
Pe bază de rășini sintetice și 
pigmenți metalici. Ele aderă la 
aproape toate substraturile.
Înainte de utilizare, agitați sticla. 
Ele pot fi diluate cu un solvent.
Acestea trebuie aplicate cu o 
pensulă sau o cârpă.

pe tip

pe tip

Sticle de 30 ml Borcane de 100 ml Flacoane de 125 mlTuburi de 30 ml Borcane de 100 mlBorcane de 50 ml

  Baton de ceară 
Ceară colorată cu 
pigmenți metalici.
Utilă pentru retușarea 
colțurilor ramelor.
Manipulați cu mâinile 
pentru a încălzi și a 
înmuia ceara. După 
aplicare, așteptați 
câteva minute. Apoi 
ștergeți cu o cârpă 
pentru a îndepărta 
excesul și lustruiți.

Baton grame 45

Aur pal
Aur pal bogat

Aur bogat
Aur ducat

Aur pur

Cupru

Aluminiu

Culorile sunt ilustrate 
mai jos.
Imprimarea nu 
permite precizie în 
nuanța culorilor.

 Reducere cantitate:
 3 pe tip - 10%
10 pe tip - 15%

Cod Cod Cod CodCod Cod CodCULORI Preț Preț Preț PrețPreț Preț Preț

RETUȘAREA RAMELOR

Mediu pentru 
bronzuri în pulbere. 
Sticle de 250 ml.

Cod
3 bucați red. 5%

Pasteluri ulei. Pastelurile cu ulei Renesans sunt foarte potrivite pentru retușarea ramelor.
Fiind destul de moale, pot umple golul care apare uneori în colțul cadrului după asamblare.
Lungime 70 mm - Diametru 11 mm
Serie de 55 de culori. Lista completă poate fi găsită la pagina 88.

Fugenplast
Pastă de lemn colorată gata de utilizare. Folosită în principal pentru umplerea crăpăturilor din 
colțurile ramelor de culoare maro. Pe măsură ce se întărește nu se retrage și rămâne destul 
de elastică. După uscare poate fi șlefuită și vopsită. Borcane de 110 grame.
Vopsea pentru lemn. Este o vopsea pe bază de apă formulată pentru a vopsi uniform lemnul asigurând o 
pătrundere egală și uniformă a culorii.
Se usucă rapid, rezultând un finisaj mat natural.
Ideală pentru retușarea colțurilor ramelor de culoare maro.
Flacoane de 250 ml. Lista completă poate fi găsită la pagina 76.

Goldfinger
Pastă pe bază de ceară potrivită pentru retușarea ramelor aurite. Fiind moale și pastos, este 
folosit în principal pentru a umple golul din colțurile ramei. Ar trebui frecat pe cadru cu o cârpă 
moale sau cu un deget. Când s-a uscat poate fi lustruit.
Goldfinger poate fi folosit și pentru restaurarea antichităților, pentru aurire și așa mai departe. 
Tuburi de 22 ml. Disponibil în 4 nuanțe.

Smalțuri lucioase Rainbow Maimeri. Smalțurile sunt indispensabile pentru retușarea ramelor lăcuite lucioase.
Borcane de 17 ml. Lista completă poate fi găsită la pagina 88.

Aur antic
Aur suveran
Aur verde
Cupru

Frasin
Mahon
Maro
Teak
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