


Ocenění 
Red Dot Design Award
Novou kolekci plochých štětců SPOKAR NOVA navrhl přední 
český designér Petr Novague. Unikátní tvarové řešení je 
atraktivní a nadčasové, respektuje ergonomické požadavky 
a vychází vstříc ekologickým aspektům. Díky tomu se tyto 
štětce staly prvními výrobky značky SPOKAR, kterým se 
podařilo získat prestižní ocenění Red Dot Design Award. 

design by
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Ergonomie 
a funkčnost
Rukojeť s osmihranným průřezem se příjemně drží, štětec 
lze vždy bez problémů pootočit do té nejvhodnější pracovní 
polohy. Klínovité zakončení držadla může posloužit jako 
škrabka nebo špachtle. 
Štětce jsou osazeny syntetickými vlákny nejvyšší kvality, 
jejichž vlastnosti splňují ty nejpřísnější požadavky na kvalitní 
aplikaci všech druhů nátěrových hmot. 

32



Důraz na ekologii
Důležitým faktorem při vývoji štětců SPOKAR NOVA 
byl důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí. Proto 
jsou držadla štětců dutá. Minimalizuje se tak spotřeba 
materiálu. 
Celý štětec je plastový. To platí pro rukojeť, zděř i vlákna 
osazení. Recyklace štětců po skončení jejich životnosti je 
tak mnohem snazší než u běžných štětců, kombinujících 
různé materiály. 
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SPOKAR / partners by cleaning
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Štětce SPOKAR NOVA jsou vyráběné se 
třemi druhy osazení.
Provedení UNI s šedými vlákny je 
vhodné pro aplikaci všech druhů 
nátěrových hmot. Tyto štětce výborně 
nasávají barvu a účinně ji roztírají do 
rovnoměrné hladké kompaktní vrstvy.
Verze AKRYL s modrými vlákny se 
uplatní při práci s vodou ředitelnými 
barvami vyšší hustoty, které se 
většinou hůře slévají. Její předností 
je vytvoření velmi hladkého povrchu 
nátěru.
Štětce LAZUR se zelenými vlákny slouží 
pro nátěry lazurami, které účinně 
zapracovávají do povrchu dřeva.

Univerzál, 
Akryl, Lazur.



Každý tah 
je na vás
Štětce SPOKAR NOVA jsou určené pro profesionály i domácí 
kutily. Nabízejí kombinaci vysoce kvalitních vláken s lehkou 
ergonomicky tvarovanou rukojetí. Věříme, že Vaše práce s nimi 
bude vždy příjemná a její výsledek perfektní.
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NOVA UNI
Osazení dutými syntetickými vlákny EVO s kónickým tvarem v celé délce a velmi jemně rozštěpenými konci. 
Tato vlákna výborně nasávají barvu a účinně ji roztírají do zcela rovnoměrné hladké kompaktní vrstvy. Umožňují 
dosažení vynikajícího výsledku při aplikaci nátěrových hmot všech druhů a konzistencí.

Obj. číslo: Velikost: Tloušťka: Viditelná délka:  Balení:
8126465000 1“  12 mm  48 mm   10/50 ks 
8126466000 1,5“  13 mm  48 mm   10/50 ks 
8126467000 2“  15 mm  55 mm   10/50 ks 
8126468000 2,5“  16 mm  61 mm   10/40 ks 
8126469000 3“  18 mm  67 mm   10/40 ks 

Obj. číslo: Velikost: Tloušťka: Viditelná délka:  Balení:
8126471000 1“  12 mm  48 mm   10/50 ks 
8126472000 1,5“  13 mm  48 mm   10/50 ks 
8126473000 2“  15 mm  55 mm   10/50 ks 
8126474000 2,5“  16 mm  61 mm   10/40 ks 
8126475000 3“  18 mm  67 mm   10/40 ks 

Obj. číslo: Velikost: Tloušťka: Viditelná délka:  Balení:
8126477000 1“  12 mm  48 mm   10/50 ks 
8126478000 1,5“  13 mm  48 mm   10/50 ks 
8126479000 2“  15 mm  55 mm   10/50 ks 
8126480000 2,5“  16 mm  61 mm   10/40 ks 
8126481000 3“  18 mm  67 mm   10/40 ks 

NOVA AKRYL
Osazení syntetickými vlákny s velmi jemně chemicky zašpičatělými konci. Určeny pro nanášení vodou ředitelných 
nátěrových hmot střední a vyšší hustoty, které dokáží rozetřít do rovnoměrné vrstvy s velmi hladkým povrchem.

NOVA LAZUR
Osazení směsí syntetických vláken s podílem vláken s X profilem pro dobrou nasákavost, zašpičatělé konce 
pro kvalitní roztírání. Vlákna jsou tužší, což napomáhá účinnému zapracování lazury do povrchu dřeva.

UNI   AKRYL     LAZUR




