КАТАЛОГ

ЧЕТКИ

Добрата грижа за четките продължава техния живот !

ФАРТТ

ООД

Продажба на едро и дребно
Всички цени са с включено 20 % ДДС

Офис
1164 София - Лозенец, бул. “Христо Смирненски” № 4
тел.:
02/ 866 36 56
GSM: 0897 / 80 71 20
0897 / 80 71 21
тел/факс :
02/ 963 40 93
www.fartt.com

fartt.ltd@abv.bg
info@fartt.com
Милена Груева и Матей Станчев
“Фартт ООД”, предлага изключително обширна гама четки на фирма Kolibri Pinsel, основана през далечната
1898 в Германия.
Доставяме материали за цялата страна чрез куриер !
Всички поръчки за материали се предплащат в пълен размер !
Срок на доставка на материали, които не са налични - до 30 работни дни !
За спешни доставки - до 15 дни се доплаща !
Запитвания и поръчки по е-mail : fartt.ltd@abv.bg
info@fartt.com
или на телефон : 02 - 8663656 и тел/факс 02 - 9634093
GSM : +359 897 807 120 ( Милена Груева ) и +359 897 807 121 ( Матей Станчев )
Качеството на материалите е гарантирано !
Евентуални рекламации се приемат в срок до 14 дни след датата на доставката.

Качеството на четката зависи както от характера на косъма, така и от съставните й части и тяхната изработка !
Четки от Rotmarderhaare – косъм от опашката на семейство невестулки. Косъмът е много здрав, с фин връх.
Най-качествените четки т.н. Kolinsky – Rotmarder е косъм от опашката на руската белка “Mustela Sibirica”,
която живее в Сибир и в северните провинции на Китай. Косъмът е червено-кафяв, дори по-светъл, с перфектен фин
връх.
Fehhaare - косъм от опашката на катеричка ( произход извън Европа ) Косъмът , с цвят от тъмно-синьо до
черно, е абсолютно фин, , поема течност, но не е еластичен.
Косъм от пони и коза. Той е много мек и без еластичност. Четките направени от тези косми се прилагат
предимно в козметиката, училищата, при грундиране. Има алтернативи от синтетичен косъм.
„Martisan-Kolinsky“ е нова разработка на КОЛИБРИ. Това е смес от различни видове синтетични косми, които
не само външно , но и при работата с тях, не се забелязва почти никаква разлика, с тези от естествен косъм.
Rotmarder - Imitation („Sabeline“) това са четки от най-качествен косъм от ухото на говедо, с остър връх.
Чрез оцветяване получават типичния червено – кафяв цвят, като тези от естествен косъм на белка.
Ox hair – косъм от края на ушите на говеда от Алпите и Южна Америка. Косъмът е еластичен, с фин връх, поемат
повече боя и течност.
Те се прилагат предимно за четки за масло, акварел, четки за калиграфия, за лак и фирниз.
Iltis ( руски черен пор ). Космите са фин връх, сиво – черни, приличат на тези от червена белка
Те се използват предимно за маслена живопис и декорация на порцелан и керамика.
Bristles – е косъм от свиня с различни качества. Най – добрите са от китайската провинция Chungking. Четките от
китайски свински косъм, в зависимост от породата свиня, биват бежови, естествено черни или сиви.
Има от изкуствени влакна - найлон ( CHINEX ), перлон - OREL, канегоат, торай.
Космите на четките са втикнати в метални стеги – кръгли или плоски ( с шев или без, ламаринени, никелирани
- сребърни ).
Косъмът на всички качествени четки е гумиран / залепен със Арабска гума.
Допълнително се добавя капачка / тръбичка за защита от много прозрачна пластмаса ( Butyrat).
СЪДЪРЖАНИЕ НА КАТАЛОГА :
1. Начална страница
2. Четки за акварел , гваш, ретуш, дизайн и детайли
3. Четки за масло, акрил и темпера
4. Универсални четки
5. Широки, плоски четки за фирниз
6. Четки за текстил и коприна
7. Четки за калиграфия

