
Vážení kolegové, 

 

rádi bychom Vám nabídli naši novinku - Odbornou literaturu o 

starožitném nábytku od Rainera Haafa. Knihy jsou v německém jazyce s 

barevnými a černobílými fotografiemi starožitného nábytku a hodin.V knize jsou 

také ceny za jakých se tento nábytek pohybuje na německém trhu.Knihy jsou na 

objednávku. 

Nabízíme tyto knihy:  

1. Historismus  nábytek - Grunderzeit Moebel      cena: 2.100,- Kč  

2. Dubový nábytek - Eiche Moebel                       cena: 2.600,- Kč 

3. Biedermeier nábytek - Biedermeier Moebel       cena: 2.600,- Kč 

4. Biedermeier ve světě - Biedermeier Welte                cena: 2.600,- Kč 

5. Selský nábytek - Weichholz Moebel                         cena: 1.500,- Kč 

 

Dále bychom Vám rádi nabídli naše povrchové úpravy, které najdete v podskupině 

- Restaurátorské doplňky: 

Nabízíme:  

Včelí vosk Moryen - 70 % včelí vosk a 30% Carnuba .Vosk je ředěný 

terpentýnem.Používá se na povrchovou úpravu smrkového a borovicového 

nábytku. Bílý vosk používáme na malovaný a dubový nábytek.Vosk také 

používáme na vymazávání vnitřků nábytku u tvrdého nábytku - třešeň, ořech, dub 

atd. Voskem natíráme trámy v interieru a jako podkladový nátěr na podlahu, který 

přetřeme voskem - VOV - voděodolným voskem, který ztvrdne jako lak, ale 

zůstávají mu vlastnosti vosku. VOV používáme jako konečnou povrchovou úpravu 

na nábytek. 

Např. pracujeme s nátěry na židle, lavice a stoly -1 nátěr je mořidlo na smrk, 2 

nátěr včelí vos a 3 nátěr VOV. Tento způsob se nám osvědčil jako nejkvalitnější 

povrchová úprava na měkký nábytek. 

 

Nabídka: 1. Včelí vosk (350 g)           120,-     

barvy: světle, středně a tmavohnědá, bílá a okrová 

      2. Včelí vosk (5 kg)                 1.250,-   

barvy: světle, středně, tmavohnědá, bílá a okrová          

       3. VOV - voděodolný vosk (1 litr)          650,-  

       4. VOV - voděodolný vosk (5 litrů)              3.500,-    



       5. Kartáče na rozleštění včelích vosků                  480,- 

       6. Mořidlo na smrk (1 litr)                                    300,-     

           mořidlo na dřevo  

Nabízíme také práškové mořidlo Schimek - lihové a vodové    110,- 

Nabídka: 

      1. Šelaku viz. ceny na www.moryen.cz. 

                 2. Profi líh (1 litr)                                                     85,-  

                 3. Šelak s pemzou (5 litrů)                                     3.000,- 

                 4. Lěštěnka na starožitný nábytek (1 litr)             950,-  

                                                                        (500 ml)            550,- 

   používá se na přeleštění nábytku    

 

Nabídka:   

1. Patina na mosaz, meď a bronz - hnědá (1 litr)             1.200,-   

(máme i menší balení - 100, 250, 500 ml) 

                 2. Patina na železo  - černá  (1 litr)                              1.200,- 

  

Firma Moryen je výrobcem  starožitného a moderního kování a prodejcem 

 restaurátorských  a tuhlářských potřeb. Pro kováře nabízíme např. patinu za 

 studena na železo a mosaz nebo kované hřebíky. Pro čalouníky nabízíme kolečka 

k  židlím a křeslům, čalouněné hřebíky nebo kožené sedáky, pro restaurátory a 

 truhláře široký sortiment dílů k výrobě a restaurování nábytku, pro pozlacovače 

 plátkové zlato. Od září 2012 rozšiřujeme naši nabídku o dveřní a okenní kování. 

                                            

                                                                                                                         

                                                                   Ivan Mráz 

                                                                   Moryen 

 

http://www.moryen.cz/

