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Charakteristika:
Tradičním výrobkem firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH jsou kulaté prašné křídy TOISON D’OR 8500. Jejich oblíbenost výtvarníky
je založena na vysoké kvalitě všech vstupních komponentů, dlouhodobém výzkumu složení receptur a důsledném dodržování
předepsaných výrobních postupů. Barevná nabídka těchto kříd je velmi široká.
Základem výrobní směsi jsou velice čisté mikromleté přírodní látky na bázi uhličitanu vápenatého. Jedná se o minerál vápenec
nebo křídu. Ty spolu s dalšími aditivy a pojivem tvoří základní směs, do níž jsou pečlivě vmíchány barevné pigmenty. Pigmenty
jsou nakupovány od renomovaných výrobců z celého světa. Na jejich kvalitě, světlostálosti a dávkované koncentraci je závislý
konečný výsledek a trvanlivost malířského díla.
Minimální obsah pojiv zaručuje velmi lehké vedení po podkladu a upisování. Malá adheze k podkladu umožňuje snadné rozmazávání
a vytváření měkkých přechodů. Základní vlastností kulatých prašných kříd je snadné stírání dostatečného množství materiálu
na podložku, které umožňuje následné roztírání barevných prachových částic. Tato technika poskytuje neomezené možnosti změny
vydatnosti a odstínu. Roztíráním tak snáze dosáhneme stínování kresby. Po dokončení kresby je vhodné použít přípravek fixativ,
který zabrání následnému rozmazávání dokončeného výtvarného díla.
Žádný komponent užitý při výrobě neobsahuje toxické či jinak škodlivé látky a finální produkt je tedy vhodný pro všechny věkové
kategorie uživatelů.
Prašné kulaté křídy TOISON D’OR jsou dodávány
po jednotlivých odstínech nebo v těchto soupravách:
12 odstínů v kartonové zásuvce s manžetou
8512
24 odstínů v kartonové zásuvce s manžetou
8514
36 odstínů v kartonové zásuvce s manžetou
8515
48 odstínů v kartonové zásuvce s manžetou
8516
48 odstínů v plechovém obalu
8536
48 odstínů v dřevěném kufříku
8596
120 odstínů ve dvoupatrovém dřevěném kufříku
8539
12 ks škála hnědých kříd v kart. zásuvce s manžetou
8522B
12 ks škála šedých kříd v kart. zásuvce s manžetou
8522G

Kreslířské kazety
8890
8891
8895
8896

Gioconda Art Set, obsahující různé umělecké křídy, tuhy a tužky:
malá kazeta v plechovém obalu
velká kazeta v plechovém obalu
jednopatrová kazeta v dřevěném kufříku
dvoupatrová kazeta v dřevěném kufříku

K prašným kulatým křídám TOISON D’OR se používají tyto přípravky:
fixativ v lahvičce, 100 ml
142 600
fixativ ve spreji, 300 ml
142 598
fixírka
0221
papírové roztírátko malé
9477
papírové roztírátko velké
9478
9920005001SF grafický blok Pop Draw, bílý, formát A4, 180 g/m2
9920004001SF grafický blok Pop Draw, bílý, formát A3, 180 g/m2
9920006001SF grafický blok Pop Pastel, bílý, 245 x 345 mm, 220 g/m2
9920007001SF grafický blok Pop Pastel, bílý, 300 x 420 mm, 220 g/m2
9920008001SF grafický blok Pop Pastel, barevný mix, 245 x 345 mm, 220 g/m2
9920009001SF grafický blok Pop Pastel, barevný mix, 300 x 420 mm, 220 g/m2

Vyobrazení odstínů se může od originálu nepatrně odlišovat.
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