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Forhandlerliste for Fælles Museumsmagasiner 

  
Beskrivelse 

 
Forhandler 

Flyttefolk 1 flyttebus med 2 mand Kr. 800,00 excl. moms pr. time på 
hverdage indenfor normal arbejdstid. 
1 flyttebus med 1 mand Kr. 515,00 excl. moms pr. time på 
hverdage indenfor normal arbejdstid. 
Med henvisning til aftale om flytning til Fælles 
Museumsmagasinet opnås 10% rabat. 
 

Bechs + ABC Flytteforretning 
Kolding tlf: 7552 6999 
Vejle tlf: 7582 0634 
Fredericia tlf: 7592 3634 
 
www.abcflytteforretning.dk 
 

Flyttefolk 1 flyttebus med 2 mand Kr. 920,00 excl. moms pr. time på 
hverdage indenfor normal arbejdstid. 
1 flyttebus med 1 mand Kr. 565,00 excl. moms pr. time på 
hverdage indenfor normal arbejdstid.  
 

Esben Justesen 
Fåborg tlf: 66 103 100 
 
www.artpack.dk 
 

Flyttekasser Flyttekasser i god kvalitet.  586 mm x 383 mm x 380 mm 
Tykkelse 7 mm.  
Størrelsen benævnes F3 og er ideel til at udnytte hele 
pladsen på en palle. 

1 palle flyttekasser = 150 stk. á 17,85 kr pr. stk ex. moms, men 
inkl. fragt. 
Kontakt: Rudi Boldes, DSSchmidt Packaging (Før SCA), tlf:  7214 
9595 
http://www.emballageservice.dk/page/eksterne-saelgere-ste-19/ 
http://www.emballageservice.dk/product/flyttekasse-586x383x380-mm-7-mm-7078/ 
 

Bomuldssnor  Ufarvet bomuldssnor af passende tykkelse 12/9, løber ca. 
1800 meter pr. kg. 
En rulle 63,60 kr + moms og fragt, 6 ruller 51,80 kr + moms 
og fragt. 

Terapihobby 
Tlf: 8628 3411 
 
http://www.terapi-hobby.dk/ 
 

Pallepap 
 

125g syre- og træfrit specialpapir (Conservation Brown) 
841mmx1189mm 
550kr. + moms/ 100 ark  
 

http://www.museumstjenesten.com/ 
 

Boblefolie/plast Kun til transport, ikke til magasinering  
Forskellige bredder 
 

http://www.museumstjenesten.com/ 
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Silkepapir Ark eller rulle. http://www.museumstjenesten.com/ 
 

Syrefrit dobbelt 
bølgepap 

Skillelag mellem malerier i kasse. 

Hvidt, 100 cm x 140 cm. Pr. ark: 46,06 kr. + moms.  
Varenr. 90460 

J & M Handel ApS 
www.jmhandel.dk 
Tlf: 7015 3620 
 

Klæbestrimmel F.eks. til mærkning af malerier pakket i kasser. 
35 mm x 200 m eller 50 mm x 200 m, hvid 
Varenr. 881,311 og Varenr. 881,312.  
Min. køb 24 og 32 ruller   
 

www.boxon.com eller kontakt Konserveringscentret 

Bomuldsbændel 9 mm bredt.  50 m pr. rulle: 1,05 kr./m 
19 mm bredt.  25 m pr. rulle: 1,46 kr./m 

Villy Jensen A/S  
www.villyjensen.dk  
Tel: 86274711 
Referer ved bestilling til Konserveringscentret i Vejle 

Glastape til sikring 
af glas 

Kun til brug under transport, ikke under magasinering. 
50mm bredt. 60 m pr. rulle 
 

www.museumstjenesten.com 
 

Øskner til ophæng 
af maleri på 
trådnet 

Frameplates mit Ringschaube 
varenr. 6123021 
 
 

www.deffner-johann.com eller kontakt 
Konserveringscentret 
 

Beslag til 
fæstnelse af 
prydramme til 
malerier, der 
hænges på trådnet 

Aktiva-rammebeslag, - eks. Aktiva nr. 2 
 

Aktiva metalrammebeslag 
E-mail: aktiva@activametal.dk 

eller kontakt Konserveringscentret 
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