
Inspirace
Vodní štětec Pentel XFRH AQUASH

Štětec barevný Pentel XGFL a náhradní náplň FR

Štětec barevný Pentel XGFP a náhradní náplň 
FRP pigmentový inkoust

Štěteček barevný Sign Pen „Artist“ Pentel SESF30C 

Specifi kace Typ štětce Objem

XFRH/1-F kulatý, jemný 7 ml

XFRH/1-M kulatý, medium 7 ml

XFRH/1-B kulatý, široký 7 ml

XFRH/1-MH plochý, medium 12 ml

XFRH/1-MM kulatý, malý 5 ml

a začněte malovat. Očistěte vypuzováním 
kapiček a o  ráním vláken 

do papírové utěrky.

sklouzne po vláknech 
větší kapka.

a naplňte vodou po 
risku.

Odšroubujte špičku Jemným tlakem na 
zásobníček

Vyberte si barvu

• vodní štětec se zásobníkem AQUASH
• štětec z nylonových vláken • celoplastové tělo
• použití s temperovými a vodovými barvami a akvarelovými

pastelkami, štětečkovými popisovači na vodní bázi
• pět různých velikostí hrotů 

• extra jemný štěteček Artist s tekutou barvou v zásobníčku
• s víčkem • zářivé syté barvy 
• nejtenčí špička štětce z nylonových vláken 
• stopa 0,03 - 2mm • efekt akvarelu, lze rozmývat vodou

• štětec s tekutou barvou v zásobníčku • hrot s vysokou kvalitou nylonových vláken
• s víčkem • zářivé syté barvy • rychleschnoucí 
• efekt akvarelu • plnicí • náplň FR

• štětec z nylonu  • tekutá pigmentová barva v zásobníčku • s víčkem 
• černá, šedá, sépiová • rychleschnoucí  •  kaligrafie, kresba, malování 
• plnicí • náplň FRP
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#pentelartist 
#signpenbrush 
#signpenartist

#pentelarts 
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Pigmentový štětec 

lze použít jako 

finální konturu pro 

akvarelovou tvorbu

Popisovač štětečkový Pentel touch SES15
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• popisovač se štětečkovým hrotem v kovové objímce 
• Sign Pen Brush - známý na sociálních sítích jako „Pentel touch“  
• flexibilní vlákna štětečku s proměnnou šířkou stopy od extra jemných po středně široké 
• skvělé pro kaligrafii, kreslení, ilustrace, manga, komiksy
• plastové tělo s ergonomickým úchopem včetně víčka s klipem vyrobeno z 81% 

recyklovatelného materiálu 
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#signpenbrush
#pentelarts



Popisovač se štětečkem Pentel GFKP3

• plnicí popisovač v černé barvě 
• speciální štětečkový hrot z nylonových vláken
• černý pigmentový inkoust s vlastnostmi tuše 
• rychleschnoucí, voděodolný 
• neteče a nemaže se 
• použití na kaligrafické

a japonské písmo
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Pentel GFKP3
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stopa 0,4 mm Popisovač Plus Pen 3000

Popisovač dvouhrotý M1122 Le Plume II

Gelové pero Pentel K110 Hybrid Dual Metallic

Popisovač technický M4600

Popisovač se štětečkem M1100 Artist Brush

• popisovače s tenkým fine odolný hrotem • plastový velice odolný hrot s kuličkou o síle 0,4 mm 
• tenké a kompaktní tělo s víčkem • popisovače na vodní bázi, lze rozmývat vodou, vyprat 
• pro psaní, kresbu i zdobení 
• plastová transparentní zavírací půlená krabička pro uložení a přepravu barevných sad 

• popisovač na vodní bázi • dva hroty: štěteček a extra fine • ideální pro kresbu, malbu i jemné detaily 
• kreativní využití na gumová a silikonová razítka • 24 odstínů

• barevné gelové pero • náplň Hybrid Duo Metallic • třpytivá krycí stopa mění barvu podle použití na bílý nebo černý papír 
• rychleschnoucí • odolné plastové tělo s víčkem • příjemný šestihranný úchop • kónický hrot  • stopa 0,9 mm

• technický popisovač • profesionální • na vodní bázi 
• dokumentní inkoust • různé šířky hrotu

• barevný popisovač • na všechny druhy papíru 
• rychleschnoucí • na vodní bázi • unikátní štětečkový 

hrot • v nabídce výběr ze 72 barev
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Brush

extra fine
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1. naneste barvu na paletu 2. před m než zaschne, 
absorbujte zesvětlovačem 
barvu

Jak použít zesvětlovač - blender?

3. přeneste barvu 
zesvětlovačem na obrázek
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0,03mm 0,05mm 0,1mm 0,2mm 0,3mm 0,4mm

0,5mm 0,6mm 0,8mm 1mm brush
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Video inspirace zde: 
www.youtube.com/user/marvymtv

výkresy se 

šablonkami, 

kontury
Video inspirace zde: 
www.youtube.com/user/marvymtv

#pocketbrushpentel

vhodný 

na barvení 

razítek

#marvyuchida

#marvyuchida

#marvyuchida

#dualmetallic

#monami_official

Video inspirace zde: 
www.youtube.com/user/marvymtv


