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elco štětce 
 
Jak již jsem uvedl v úvodu a novinkách  tohoto katalogu, dochází k rozšíření nabídky štětci firmy 
elco. Tento tradiční výrobce (firma založena v roce 1934) nabízí štětce pro veškeré oblasti 
umělecké tvorby . Pro začátek byly vybrány štětce,které svým zaměřením chybí,nebo které 
představují zajímavou cenovou nabídku,samozřejmě při úplném zachování požadavku na 
špičkovou kvalitu vlasu a provedení. I když nejde v případě speciálních štětců pro malbu 
keramiky,porcelánu nebo hedvábí o sortiment,který osloví převážnou část našich zákazníků,dovoluji 
si na ni upozornit,že je v nabídce na vyžádání máme a rádi Vás s kompletním sortimentem a 
cenami  seznámíme. Pro rámcovou představu jsme se rozhodli prezentovat následující řady. 
 
 

 
 
elco 3326 špičkové akvarelové a retušovací štětce,pozlacený svor,krátké,nyní  
černě lakované Albata násady pro pohodlné držení . Použitý vlas je výhradně ze samčího 
vlasu,čistý Kolinsky,průměr štětců podstatně větší než je standard 
obj.číslo E3326+ velikost štětce 
 
Číslo  00           0              2             4              6              8             10             12             14           16 
 mm 1.5           2.0           2.8          3.2           4.0           6.1          6.9            8.7            9.6          11.8 
Cena 75.00       75.00       95.00     105.00     125.00      337.00    462.00      542.00      1025.00   1370.00    
 
Prodej po 6 kusech v etui,štětce podložené kartonem. 



artprotect sro  absolonova 73  62400brno  tel/fax (00420) 541 223 469  gsm (00420) 602 537 463 
                         mailto: artprotect@email.cz  info@art-protect.cz  www.art-protect.cz  

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků 20

 
 

 
 
elco 1983 francouzské akvarelové štětce 
čistý tzv. modrý vlas sibiřské veverky (v reálu tmavě hnědý až černý) opletený drátem, násada 
z umělého brku,přírodně lakovaná,zpracované do velmi jemné špičky 
obj.číslo E1983 + velikost štětce 
 
Velikost 2           4            6            8             10             12             14              16            18          20 
 mm 6           8           10          12            14             16             18              20            22          24         
Cena 115.00  178.00  235.00   315.00     408.00       540.00     685.00       943.00     1245.00  1635.00 
 
elco  2610/2620/2630/   štětce pro malbu olejem či akrylem s bílým  umělým vláknem KREX 
KREX je nové umělé vlákno s rovným průběhem a zakončením do špičky. Je extremně silné a 
ideální pro silovou malbu olejovými a akrylovými barvami. V nabídce jsou tři provedení: ploché 
s tvarem Gussow,ploché s tvarem kočičího jazýčku a kulaté. Vlákno osazeno do dlouhých modrých 
,převoskovaných násad,svor mají štětce niklový. Vzorový cení platí pro plochou verzi 2610. 
 
Velkost 2           4            6            8             10              12             14            16   dodává se do  vel.24 
Cena 42.00    45.00     55.00     65.00      82.00         95.00        118.00     155.00 
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elco mahagon štětce osazené mahagonově zbarveným umělým vlasem ( Lascaux štětce 
nachávají zdravit) převážně pro práci s akrylem. Velmi jemný a odolný vlas osazený do 
mahagonově zbarvených,budˇ dlouhých nebo krátkých Albata násad ( v kombinaci s těmi 
krátkými vhodné i pro retuš!). Na rozdíl od Lascaux štětců,které se dodávají ve třech verzích se  
elco štětce dodávají ve třinácti(!!!) variantách. 3950 kulaté s dlouhou násadou,3795 ploché 
s krátkým vlasem a dlouhou násadou,3790 ploché s dlouhým vlasem a dlouhou násadou,3798 
ploché tvar kočičího jazýčku s dlouhou násadou,3990  šikmé ploché s dlouhou násadou,3980 
vějířové s dlouhou násadou,dále vždy s krátkou Albata násadou: 3860 akvarelové kulaté,3670 
linkovací,3794 plochý s krátkým vlasem,3900 plochý s dlouhým vlasem,3962 plochý kočičí jazýček, 
3995 šikmý, 3982 vějířový, 3805 zubatý. Pokud by se štětce hodnotily po estetické stránce tyto jsou 
vítězi. Pro porovnání se štětci  Lascaux ploché a kulaté verze + akvarelová Albata verze. 
 
obj.číslo 3950(kulaté) + velikost štětce 
 
Velikost 0            2            4              6              8            10             12             16             20             24 
Cena 111.00   117.00   126.00    149.00     165.00    183.00      231.00      357.00      441.00      516.00 
 
obj.číslo 3795(ploché s krátkým vlasem) resp. 3790(ploché s dlouhým vlasem) + velikost štětce 
                        obě verze mají stejnou cenu 
 
Velikost 0            2             4              6              8            10             12             16             20             24 
Cena 102.00   108.00    119.00     131.00     144.00   162.00      195.00      288.00      405.00      555.00 
 
 
obj.číslo 3680 akvarelová verze kulatá 
 
Velikost 5/0        3/0          2/0          0             1              2              3               4               5               6 
Cena 86.00     86.00      88.00      88.00       90.00      93.00        98.00       102.00      111.00       122.00 
 
Velikost 8            10            12           14 
Cena 164.00   213.00     249.00    312.00 
 
elco štětce osazené vlasem ze „ syntetického vodního jezevce“ 
Patrně jediné štětce osazené touto zajímavou variantou umělého vlákna, určené pro malbu 
akrylem a akvarelem,perfektní zpracování vlasu zasazené do krátkých  Albata násad hnědé 
barvy/alternativně do násad z transparentního akrylu (tyto štětce se pak dodávají i s klasickým 
Toray vláknem). Jak již je pro elco typické,můžte si tento vlas dopřát v mnoha variantách: 3490 
klasické kulaté,3491 ploché,3492 ploché ve tvaru kočičího jazýčku,3493 šikmé a 3494 vějířové. Pro 
základní představu štětce kulaté. 
Obj.číslo3490 + velikost štětce 
 
Velikost 0           1              2              3              4             5               6                7               8              9 
Cena 74.00    74.00       77.00       81.00       89.00      98.00        113.00       131.00      141.00     169.00 
 
Velikost 10          11            12            14            16 
Cena 191.00   204.00     225.00     309.00      408.00 
 
Prodej v kartonu po šesti kusech 
 
Co je to ta Albata násada a proč o ní neustále hovoříme. Špičková ergonomicky řešená násada 
perfektně padnoucí do ruky italské provenience s mimořádně kvalitní povrchovou úpravou( sedm 
vrstev laku). Pokud jednou tuto násadu vezmete do ruky – můžete být ztraceni ! 


