Afrodita

Ceny
Cena za kus - 201.00 Eur

Popis
Afrodita, čiže „tá, ktorá povstala z morskej peny“ je grécka bohyňa lásky a krásy. Jej latinské meno je Venuša. Afrodita bola veľmi
krásna, čo spôsobilo, že Zeus mal obavy, že bude príčinou sporov medzi bohmi a preto ju vydal za Hefaista. Hefaistos bol šťastný a
obdarovával ju množstvom šperkov. Afrodita však nebola šťastná a hľadala útechu u iných mužov. Veľa času strávila s Aresom, ale
stretávala sa aj s Adonisom, Anchisom a mnohými ďalšími mužmi. Afrodita je dejinný príklad toho, ako sa žena zachová, keď nenájde
u svojho manžela súzvuk a pochopenie. Reliéf Afrodita je dielo neznámeho majstra z roku cca 460 pred n. l. Na reliéfe je Afrodita
obklopená slúžkami, ktoré jej ponúkajú svoju pomoc. Emocionálny stres na Afroditinej tvári pravdepodobne predznamenáva
očakávaný zážitok zo stretnutia s jedným z jej milencov.

Technické údaje
Reliéf Afrodita je interiérový dekoračný prvok vyrobený zo sadry. Jeho rozmery sú 70 cm x 90 cm, hrúbka 5 cm, hmotnosť je 20 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.

