AIRBRUSH MATERIÁL IWATA / ART - JARO

Pistole a náhradní díly:
Všechny Iwata pistole jsou vysoké kvality s pětiletou zárukou na výrobní chyby. Pistole jsou
celokovové konstrukce a tím velice stabilní v ruce. Výborné ovládání.
Iwata Eclipse BS
• 1,8 ml kalíšek – stékací systém
• Nasazovací - šroubovací tryska 0,30 mm
• Robustní jehla z oceli
• Práce od velmi jemné až po hrubou možná
Cena pistole: 5 600.- Kč
Cena jehly:
420.- Kč
Cena trysky: 1 000.- Kč
Iwata Eclipse CS
Naprosto stejné údaje jako u Eclipse BS, rozdíl je pouze
v kalíšku,
který je 9ml velký, rovněž umístěný nahoře.
Vhodný pro vypracování větších ploch.

Iwata Eclipse BCS
• Sací systém
• Nasazovací tryska 0,5 mm
• Práce od velmi jemné až po hrubou možná
• Robustní jehla z oceli
• Skleničky jsou plastové v několika velikostech
(nejsou v balení)
Cena pistole: 4 950.- Kč
Cena jehly:
390.- Kč
Cena trysky:
585.- Kč

Iwata HP-B Plus
Airbrush profesionální třídy s dalším vývojem.
• 1,8 ml kalíšek nahoře – stékací systém
• šroubovací tryska 0,2 mm ocel-platinová slitina s dlouhou
životností
• Jehla ocelová z nerezy
• Teflonové těsnící kroužky umožňují práci i
s dvousložkovými laky a ředidly.
• Připojení 1/8" závit. Připojení je u všech Iwata pistolí
stejné.

Cena pistole: 7 200.- Kč
Cena jehly:
558.- Kč
Cena trysky: 1 500.- Kč
Iwata Custom Micron B
Určena pro nejjemnější vypracování detailů.
● 0,18 mm tryska
● 1,8 ml kalíšek
● Slitina oceli a platiny zaručuje dlouhodobou životnost trysky.
● Rozdíl u každého CM je ruční připasování systému hlavy.
Cena pistole : 12 800.- Kč
Cena jehly:
1 050.- Kč
Cena trysky:
2 200.- Kč

Kompresor Iwata Power Jet Lite 2 - 32 L
Vysoce účinný bezolejový, uhlíkový kompresor s tichým chodem. Vysoká výkonnost motoru
umožňuje připojení dvou Airbrush pistolí. Zapíná automaticky při průtoku vzduchu a po přerušení
okamžitě vypíná.
- Velice úsporný provoz
- Stálý a konstantní tlak vzduchu
- Minimální údržba
•
•
•
•
•
•

1/6 PS motor
32 L/min
Tlak max 4,2 bar
44 dB
Váha 7,9 kg
Velikost 310 x 156 x 260 mm

Cena: 13 100.- Kč

Kompresor Geckler Top 20 A
Malý, bezolejový kompresor pro Neil studia, prezentace v terénu, nebo Airbrush Tatoo.Má
automatické vypínání, regulaci tlaku vzduchu, manometr a filtr na zachycování kondensované vody.
Pro práce v terénu je vybaven sklopným držátkem. Jeho chod je tichý, zapíná a vypíná při odběru a
uzavření vzduchu.
Tento kompresor není určen pro nepřetržitý provoz!!!
•
•
•
•

1/8 PS motor
20 L/min
Doporučený tlak 2,41 bar
Váha 3,75 kg

Cena: 6 300.- Kč

Ostatní materiál:
Silikonová hadička 4 x 6 mm.
Je k dostání na metry podle potřeby.
cena: 30.- Kč za metr

Zástrčka na Iwata pistole s 1/8" závitem
cena: 150.- Kč
Rychlospojka na pistoli s připojením
na průhlednou hadičku 4x6 mm mosazná
cena: 420.- Kč
Rychlospojka na Airbrush kompresor
cena: 380.- Kč

Zástrčka na rychlospojku kompresoru
cena: 110.- Kč
Rozdělovací kostka
cena: 295.- Kč

Stojánek na dvě pistole pro stékací systém
a dvě místa pro sací systém
cena: 650.- Kč

Filtr pro airbrush
Filtr je vložen mezi hadičkou a pistolí,
slouží pro zachycování kondenzované vody
v extrémních podmínkách tam,
kde nestačí filtr u kompresoru.
cena: 995.- Kč

Illu-color Airbrush barvy
Set se skládá ze 12 základních barev po 30 ml :
- bílá
- citrónová žlutá
- indická žlutá
- oranžová
- zinnober červená světlá
- magenta
- caput mortuum světlá
- vandyck hnědá
- cyan
- zelená světlá
- olivová
- černá
Cena jedné 30 ml flaštičky : 195.- Kč
Cena setu – 12 flaštiček : 2 240.- Kč
Bodypainting barvy- Geckler- FlexAir
Základní paleta barev určených pro Body-Painting.
Černá, bílá, žlutá, zelená, červená, modrá.
Barvy jsou dermatologicky testované
a jsou k dostání v nádobkách:
30 ml - Kč 250.60 ml - Kč 430.240 ml - Kč 1400.480 ml - Kč 2400.Maskovací folie samolepící - 30 x 300 cm,
cena: 450.- Kč

Transparetní základ-Lukas
Transparentní, průhledná tekutina pro vytvoření
základu mezi materiálem a barvou, která se používá
také jako fixativ mezi barevnou vrstvou pro práci se
šablonami. Vodou ředitelný akrylát. Stačí jemný
poprašek dvakrát až třikrát přes sebe a
necháme dobře proschnout. Používáme ho
neředěný, pro urychlení schnutí stačí ofouknout
vzduchem, nebo opatrně horkovzdušnou pistolí.
cena: 250.- Kč

Maskovací tekutina -Lukas
Tekutá šablona je prostředek pro vykrytí plochy
štětečkem. Po dobrém zaschnutí můžeme
přestříknout barvou a šablonu opatrně
sloupnout. Je k dostání ve skleničkách 50 ml.
cena: 195.- Kč

Airbrush blok Hahnemuehle
42,4 x 59,4 cm, 250 g, 10 listů
Výborná kvalita specielně lepeného a válcovaného
papíru je vhodná pro specifickou technologii v
Airbrush technice. Snáší výborně hrubé zatěžování
tvrdou gumou a skalpelem.
cena: 540.- Kč
3M Spray Mount
Tekuté lepidlo ve spreji určené pro nástřik zadní
strany Toplan šablon je schopné několikrát
přilepit a volně odlepit. Zamezíme tak
podstříknutí barvy.
Lepidlo je k dostání buď 3M, nebo Gecler.
cena: 590.- Kč

Skalpel
Speciální skalpel na řezání maskovacích folií a
jiných prací s foliemi samolepícími a volnými
šablonami.
cena: 150.- Kč
10 náhradních čepelek
cena: 110.- Kč

MAS MASTER
Nástroj k řezání drobných šablon.
Je vyroben z pevného pvc a má otočný zásuvný
nůž. Princip řezání je pak stejný jako u řezacího
plotru.
cena: 650.- Kč
2 náhradní nože
cena: 280.- Kč

Řezací podložka
Podložka je ze specielního materiálu, 3 mm silného,
určená pro práci se skalpelem. Řezat se dá na
obou stranách.
cena: 480.- Kč

Stěteček z kozích chlupů
Je měkký a velice jemný. Jeho využití je
mnohostranné jak pro odstraňované nagumované
gumy na jemných barevných přechodech v ilustraci,
kde je riziko poškrábání, tak pro modeláře na
oprašování drobných detailů na modelech.
cena: 50.- Kč

Projektory Artograph Art
Tracer
Základní projektor pro začínající umělce a návrháře.
Projektuje plně barevné obrazy 2 krát až 14 krát zvětšené.
Pro větší zvětšeniny kvůli slabému světlu již není vhodný.
Max. předloha je 13x13 cm,
na větších dílech lze s projektorem volně pohybovat.
Napětí: 230V
Zdroj: 100W
cena: 5 700.- Kč
DesingMaster
Ideální projektor pro pokročilé umělce a návrháře.
Projektuje plně barevné obrazy až 30 krát zvětšené.
Max. předloha je 15x15 cm,
na větších dílech lze s projektorem volně pohybovat.
Napětí: 230V
Zdroj: 250W
cena: 11 990.- Kč
Ostatní materiál je možný zakoupit na vyžádání.
Objednané zboží je možné zaslat na dobírku či zaplatit předem pomocí bankovního převodu.
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