
OBSERVAÇÃO

CANDEEIRO LUPA

Candeeiro com lupa para fixação a mesa de trabalho.
Orientável, com lente biconvexa circular de 22 Watts.
Aumento 2.25x=5dp,  que permite excelentes condições 
de visualização dos objectos a tratar.
Cabeça giratória, quer na vertical, quer na horizontal. 
Braço com 210cm.
Peso: 1.3Kg
Pode ser adaptada a base com 5 rodinhas para ser facil-
mente deslocada.

CAIXA DE LUZ MICROLIGHT

Caixa de luz ultra fina com iluminação por fibras ópticas 
para uma transmissão uniforme da luz.
As caixas de luz Microlight são equilibradas a 5000K luz 
dia (+300K).
Tubo fluorescente com duração de 10.000 horas.
Pode ser utilizada horizontalmente ou verticalmente.
Desenhadas para auxiliar técnicos de Conservação e Res-
tauro e Fotografia em todo o tipo de intervenções, per-
mitem ver com pormenor marcas de água, fibras, etc.
Disponíveis no tamanho A4, A3 e A5.

LUPA MICROSCÓPIO 30X 

Mini lupa microscópio de bolso, com aumento de 30x.
A ampola incorporada projecta uma luz que se concentra 
directamente no objecto de forma a uma mais fácil visual-
ização de pormenores.
Ajustamento de focagem.
Equipado com uma lupa de 8x aumento.
Instrumento prático e leve (125grs com pilhas incluidas)
Dimensões: 140x45x20mm

LUPA COM LUZ

Lupa de bolso com luz em plástico negro (E)
Lente orgânica 50mm.
Aumento de 3.5x.
Funciona a pilhas (2 1.5v)
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MINI LANTERNA UV PORTÁTIL

Mini lanterna UV, compacta, corpo em plástico.
Ideal para inspecções em pequenas áreas, para 
detectar tintas desvanecidas, repintes, restauros 
em peças de porcelana e cerâmica, etc.
Funciona com 4 pilhas AAA fornecidas com a lan-
terna. Botão ON/OFF.

Dimensões: 95 mm x 29 mm.
Peso: 67grs

CONTA FIOS

Conta fios com lupa, corpo em metal, cor preto.
Diâmetro: 27mm.
Dimensão aberto: 52x38x52mm
Dimensão fechado: 52x38x12mm
Aumento de 6x.

KIT PARA FOTOGRAFIA CUBELITE

Kit que permite tirar fotografias profissionais sem 
sombras ou reflexos indesejáveis. Ideal para cata-
logação de obras de arte e para registo fotográfico 
durante intervenções de conservação e de restau-
ro. 

Disponível em 60x60x60 cm; 90x90x90cm; 
120x120x120 cm; 150x150x210cm.
Os kit´s de 60, 90 e 120 cm incluem o cubo com 
tela anti-reflexo, tripé, foco e lâmpada de 500W, 
painel reflector prata-branco, fundo branco em 
PVC, uma caixa de transporte.

O Kit de 150 inclui o cubo com tela anti-reflexo, 4 
tripés, 4 focos e 4 lâmpadas de 500W, tela de 
fundo branca.


