Tutanchamon

Ceny
Cena za kus - 190.95 Eur

Popis
Tento reliéf predstavuje fragment prednej časti trónu Tutanchamóna. Faraón sedí na tróne, jeho manželka Anchesenpaton mu
natiera rameno balzamom. Tutanchamón bol prvý a najstarší egyptský panovník, ktorého nevylúpenú hrobku objavili archeológovia.
Zaslúžil sa o to najmä Howard Carter, ktorého výskumy okolo Tutanchamóna financoval lord Carnavon. Na prvý vchod do hrobky
narazil Carter 4. novembra 1922. Trvalo ešte päť rokov, kým výskum tejto hrobky dokončil. Tutanchamónov poklad je dnes v
Egyptskom múzeu v Káhire, kde zapĺňa 12 miestností. Vo vnútri bol sarkofág z jediného kusa žltého kremenca o rozmeroch 2,75 x
1,50 x 1,50 metra. V sarkofágu boli tri rakvy v podobe mumifikovaného tela s verným vyobrazením tváre. Všetky boli pozlátené, ale
tá posledná bola z čistého zlata s hmotnosťou 110,4 kg. V tomto sarkofágu a v tejto rakve odpočíva aj sám Tutanchamón.

Technické údaje
Basreliéf (nízky reliéf - z talianskeho baso relievo) Tutanchamon je interiérový dekoračný prvok vyrobený zo sadry. Jeho rozmery sú
45 cm x 64 cm x 2,5 cm, jeho hmotnosť je 5 kg.

Návod na montáž
Výrobca odporúča reliéf lepiť na podkladovú stenu lepidlom MAMUT GLUE HT (6,90 €/ks) alebo zavesiť na stenu pomocou zarážacích
príchytiek, ktoré si u nás môžete spolu s dekórom zakúpiť. Na zavesenie reliéfu, resp. jednej jeho časti, sú potrebné dve zarážacie
príchytky. Časť zarážacej príchytky sa natĺka do steny (obdobne ako pri klasických „hmoždinkách“ priemeru 8 mm), druhá jej časť
(valček o priemere 14 mm a dĺžke 20 mm) ostáva trčať zo steny. Príchytky sa pred zavesením reliéfu upevňujú do steny
zaskrutkovaním samoreznými vrutmi. Pred zavesením reliéfu treba v jeho hornej časti na rubovej strane vyvŕtať dva otvory, ktorých
osová vzdialenosť je rovnaká ako vzdialenosť už pripevnených príchytiek na stene. Rozmery týchto otvorov sú rovnaké ako rozmery
valčekov trčiacich zo steny: 14 mm priemer a 20 mm hĺbka. Aby nedošlo k poškodeniu reliéfu (aby sme ho „durch“ neprevŕtali), je
potrebné vrták opatriť dorazom, ktorý nám vymedzí hĺbku vrtu, ktorá v žiadnom prípade nesmie prekročiť 20 mm. Tento spôsob
montáže je náročnejší na presnosť, dekoračný prvok je však ľahko a bez rizika poškodenia odnímateľný zo steny.

