
Lončarska vretena so stroji, ki keramiku
omogočajo izdelavo okroglih lončarskih
izdelkov. Njihova uporaba je bila razširjena že
v starodavnih deželah Azije, Afrike in Evrope
nekaj tisoč let pred našim štetjem. 

Vretena so s časom spreminjali in razvijali ter
izpopolnjevali prenos moči. Lončar lahko
vreteno vrti s pomočjo palice, noge ali pa
elektrike. Boljša električna vretena za prenos
moči ne uporabljajo jermenov.

Vretena lahko uporabimo tudi za struženje oz.
glajenje izdelka, pa tudi za njegovo dekoriranje
in poslikavo. 

Vsa vretena so na voljo po naročilu.

Vretena

Daša Kogoj

PO NAROČILU!



Založnik: Glinca d.o.o., zanj Jurij Magušar Bajt in Aleš Praprotnik
Zbral: Aleš Praprotnik
Naslovna stran: Borut Cafuta, keramični atelje Bernhard
Zadnja stran: Tri lukne
Oblikovanje in prelom: MAJ DIZAJN, Vrbnje
Prevod: Petra Bratušek, Aleš Praprotnik

Fotografije so last proizvajalcev oz. dobaviteljev in Glince d.o.o.

Radovljica, 2017

Kranjska cesta

Gorenjska cesta Gorenjska cesta

Jesenice

Ljubljana
avtocesta Je

senice–Ljubljana

Lin
har

to
v t

rg

Železniška 
postaja

Avtobusna
postaja

Lesce, Bled

Radovljica

P

P

Glinca d.o.o.
Linhartov trg 4, 4240 Radovljica, Slovenija

T. 00386 51 867 868 / 00 386 41 227 798
E. info@glinca.si
W. www.glinca.si 

www.facebook.com/glinca



Vsebina

Gline
3−14

Šolske gline 5

Bele gline 5

Rdeče gline 6

Črne gline 7

Raku in ognjeodporne gline 8

Vlivne gline 8

Porcelan 9

Gline v paketih − po naročilu 11

Dodatki za gline 13

Surovi materiali
15−26

Mavec 16

Minerali 17

Oksidi in karbonati 18

Frite 20

Pigmenti 22

Engobe
27−32

Colorobbia 28

Botz 31

Podglazurne barve
33−38

Botz tekoče podglazurne barve 34

Podglazurni svinčniki 35

TerraColor podglazurne barve v prahu 36

Glazure in lustri
39−64

Transparentne glazure 40

Duncan 42

Botz 50

TerraColor 60

Lustri 62

Dodatki 63

Orodje
65−80

Orodje 66

Čopiči 77

Stroji 
81−92

81

Vretena
93−98

Ročna vretena 94

Električna vretena 95

Dodatki 97

Peči
99−124

Šamotne police in distančniki 100

Kittec peči in krmilniki 104

Rohde peči in krmilniki 107

Nabertherm peči in krmilniki 118

Materiali za lastno izdelavo peči 123

Tečaji 
125−129

125



 Rohde Ročna vretena
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Ročna vretena se lahko uporabljajo za kiparska in lončarska dela, tako za oblikovanje, rezljanje kot tudi za dekoriranje oziroma
barvanje.

S to serijo je Rohde ustvaril profesionalna vretena, ki jih prej še ni bilo na evropskem tržišču. So težka in stabilna ter izdelana zelo
precizno, kar omogoča gladko in enakomerno vrtenje. 

Ročna vretena premera 220 mm se vrtijo na ojačani jekleni krogli, kar omogoča dolgi čas vrtenja. Vreteni RSN in RSH lahko fiksirate
z vijakom v katerem koli položaju.

Ročna vretena RSSN in RSSH so izdelana iz visoko kakovostnega litega železa. Plošče se vrtijo s pomočjo dveh krogličnih ležajev,
kar omogoča višjo težo delovnega materiala (do 100 kg).

RSSH 260

RSSN 260

RSH 220

RSN 220

SRS

Model Višina (mm) Premer (mm) Teža (kg)

RSN 220 60 220 3,0

RSH 220 155 220 3,5

RSSN 260 60 260 6,0

RSSH 260 140 260 7,0

 Vpenjalec za vreteno / 3508

Zanesljiva pomoč pri oblikovanju na vretenu. Primeren za
najrazličnejša vretena. Z različnimi oprijemali.

Model Višina (mm) Premer (mm) Teža (kg)

SRS 220 65 – 95 220 15

SRS 220 H 100 – 130 220 16

SRS 280 65 – 95 280 16

SRS 280 H 100 - 130 280 17
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Shimpo RK-3D

Shimpo RK-3E

Model RK-3D je svetovni standard lončarskega vretena. Prvi na svetu je uvedel neposredni DC pogon (brez jer-
menov), kar omogoča enakomerno vrtenje brez tresljajev z natančnim začetkom in zaustavitvijo vrtenja. Motor
(400 W) je edini notranji premikajoči del in je zaščiten z robustnim železnim ogrodjem.

Hitrost nadzorujete s fiksiranim pedalom, na katerem je pritrjena tudi ročica, ki jo lahko upravljate z roko.
Lončarsko kolo, narejeno iz ulitega aluminija, se lahko uporabi tudi kot ročno vreteno.

Shimpo RK-3D ima kot varnostno komponento vgrajen odklopnik, ki varuje motor pred preobremenitvami.
Vreteno je izjemno tiho (30 dB).

Model RK-3E ima močan 400 W motor, ki omogoča gladko in enakomerno delovanje
ter visok navor pri vseh hitrostih. Zasnovan je tako, da lahko noge nastavite na želeno
višino ter tako z vretenom delate na mizi ali na tleh. Pedalo za hitrost ni fiksirano, kar
ponuja vašemu delu dodatno fleksibilnost. RK-3E bo v vaši delavnici zavzel malo pros-
tora, saj je zložljiv in tako zelo praktičen za skladiščenje.

Shimpo RK-3E ima kot varnostno komponento vgrajen odklopnik, ki varuje motor pred
preobremenitvami. Vreteno je izjemno odzivno in tiho (30 dB).

Motor 400  W, 230  V Dimenzije Kolo

Hitrost vrtenja 0–250  vrt./min dolžina 582 mm premer 300 mm

Centriranje 25–40 kg širina 525 mm material aluminij

Garancija 24 mesecev
višina 515 mm smer vrtenja desno/levo

Teža paketa 54 kg korito deljivo

Motor 400  W, 230  V Dimenzije Kolo

Hitrost vrtenja 0–250  vrt./min dolžina 702 mm premer 300 mm

Centriranje 25–40 kg širina 590 mm material aluminij

Garancija 24 mesecev
višina 580 mm smer vrtenja desno/levo

Teža paketa 60 kg korito deljivo

Vretena
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Najpreprostejši in cenovno najbolj ugoden model RK-5T ponuja kompakten dizajn, zaradi katerega je praktičen
in lahko prenosljiv. Njegov 100 W DC motor ponuja dovolj kapacitete za centriranje (do 10 kg gline). Namenjen je
delu na mizi, hitrost pa lahko nadzorujete bodisi ročno (RK-5T) ali pa z nožnim pedalom (RK5-TF).

Shimpo RK-55

Shimpo RK-5T / RK5-TF

Shimpo Whisper-T

Model Whisper-T je zasnovan za varčno uporabo energije. Njegov 300 W motor omogoča enakomerno
vrtenje brez tresljajev. Noge so nastavljive po višini, vreteno pa prav tako ponuja večjo delovno površino,
prikladno za odlaganje izdelkov in orodja. Hitrost vrtenja upravljate z nožnim pedalom. Vreteno je 
izjemno odzivno in tiho.

Model RK-55 je lahko vreteno, ki ga poganjata 100 W motor in jermen. Hitrost lahko upravljate z nožnim pedalom, kar vam omogoča delovno fleksibilnost. Njegovi značilnosti
sta tudi prikladna dodatna manjša delovna površina ter možnost menjave smeri vrtenja.

Shimpo RK-55 ima kot varnostno komponento vgrajen odklopnik, ki varuje motor pred preobremenitvami.

Motor 100  W, 230  V Dimenzije Kolo

Hitrost vrtenja 0–250 vrt./min dolžina 730 mm premer 300 mm

Centriranje 10 kg širina 560 mm material aluminij

Garancija 24 mesecev
višina 550 mm smer vrtenja desno/levo

Teža paketa 39 kg korito deljivo

Motor 100 W, 230 V Dimenzije Kolo

Hitrost vrtenja 0–230 vrt./min dolžina 510 mm premer 250 mm

Centriranje 10 kg širina 365 mm material plastika

Garancija 24 mesecev
višina 230 mm smer vrtenja desno/levo

Teža paketa 14 kg korito enotno

Motor 300 W, 230  V Dimenzije Kolo

Hitrost vrtenja 0–250 vrt./min dolžina 750 mm premer 300 mm

Centriranje 15 kg širina 572 mm material aluminij

Garancija 24 mesecev
višina 580 mm smer vrtenja desno/levo

Teža paketa 53 kg korito deljivo

 Shimpo Električna vretena
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Stol za vreteno Shimpo

Roka za struženje Shimpo

Nastavek za mlin Shimpo

Roka za struženje Shimpo je kakovosten in praktičen pripomoček za vse, ki se profesionalno
ukvarjate s keramiko in izdelujete izdelke na polavtomatski način. Nanjo lahko namestite svoje
lastne nastavke, s katerimi v mavčnem kalupu izdelate svoj izdelek.

Cenovno ugodna opcija za mletje sestavin za glazure. Na vreteno preprosto pričvrstite nastavek za mletje ter nanj namestite
porcelanski kozarec in že imate svoj učinkoviti mali mlin za mletje sestavin za glazure.

Z udobnim in nastavljivim stolom Shimpo si olajšajte vaše delo na vretenu in razbremenite svoj hrbet.

Lastnosti:
 nastavljiva višina
 možnost nagiba vstran za preprečevanje bolečin v hrbtu
 stol je možno oprati
 nižja cena, če se kupi skupaj z vretenom

Lastnosti:
 pritrditev prek pripravljenih vijakov
 narejena iz litega železa
 ne vključuje mavčnih kalupov

Lastnosti:
 pritrditev prek pripravljenih vijakov
 primeren za porcelanske kozarce velikosti 1, 3, 5 in 10 litrov
 mehanizem nagiba



Anja Slapničar


