
Profesionální kvalita za bezkonkurenční cenu aneb co je nového u 
firmy Paasche ...

Firma Paasche začala airbrush techniku vyrábět jako jedna z prvních na světě. Založil ji 
norský přistěhovalec  Jens  Andreas  Paasche  již  roku 1904.  Od té  doby byla  továrna  několikrát 
přestavěna a modernizována a na své výrobky postupně získala více než 80 patentů. V současné 
době je celosvětovým výrobcem airbrush potřeb s nejdelší tradicí, která trvá již více než sto let. 
Jejím hlavním sortimentem je především airbrush technika (pistole, kompresory), ale je doplněn 
také např. barvami na airbrush, barvami na tetování, opalovacími roztoky na airbrush tanning...

Jelikož americký trh upřednostňuje pistole,  a to  nejen airbrushové,  se spodním plněním, 
vznikaly  pod  značkou  Paasche  převážně  tyto  typy  (s  vyjímkou  pistolí  Paasche   VJR a  VSR 
určených na detaily). Toto se ale nedávno změnilo a vznikla pistole  TALON TG, která vzniklou 
mezeru v sortimentu zaplnila.

Pistole Paache Talon TG je profesionální dvojčinná airbrushová pistole s dorazem jehly což 
usnadní práci především začínajícím tvůrcům. Má nádobku s víčkem o objemu 12 ml a dodává se se 
třemi tryskovými sadami ve velikostech trysek  0,25 mm, 0,38 mm a 0,66 mm. Součástí setu je 
vždy textilní hadička, držák na pistolku a klíček na rozebírání. 

Celá sada se všemi třemi tryskami a navíc včetně unikátního nástavce  TAF, který spolu s 
tryskou 0,66 mm umožňuje rozstřik barvy v pruhu tj. stejně jako klasická velká pistole a umožňuje 
tak bez problémů stříkání větších ploch stojí jen 3999.- vč. DPH  ….  za tuto cenu profesionální 
pistoli s takovým příslušenstvím budete opravdu jinde těžko schánět.



Novinkou  v  sortimentu  firmy  Paasche  je  pistole  TALON  TS vyvinuná  pro  americké 
zákazníky, kteří opět trvali na svých tradicích a požadovali pistoli se spodním plněním. 

Set této pistole obsahuje trysky resp. tryskové sady ve velikostech 0,38 mm a 0,66 mm, 
2 skleněné nádobky s víčky o objemu 29 ml a nasazovací boční nádobku o objemu 7 ml ... 
a  samozřejmě stejně jako klasický  TALON TG i textilní hadičku, držák na pistolku a klíček na
 rozebírání. Cena za tuto sadu je 3499.- vč. DPH

Další  novinkou  ze  sortimentu  Paasche,  ale  tentokráte  pro  modeláře  nebo  výtvarníky 
nevyžadující dvojčinnou pistoli, je pistolka  Paasche SI. Tato pistolka má na rozdíl od klasických 
osvědčených  a  oblíbených  typů  modelářských  jednočinných  pistolí  jako  je  Paasche  H a  SH, 
regulaci přívodu barvy v zadní části pistole a ne pod tryskou u nádobky, což je mnohem pohodlnější 
při  práci  a navíc je práce i  čistší  jelikož nepřijdete přímo do styku s barvou ke kterému občas 
bohužel u dřívějších modelů docházelo.

Set pistole  Paasche SI obsahuje trysky resp. tryskové sady ve velikostech 0,55 mm, 0,73 
mm a 1,07 mm, 2 skleněné nádobky s víčky o objemu 29 ml, nasazovací boční nádobku o objemu 7 
ml. A samozřejmě stejně jako všechny Paasche sety i textilní hadičku, držák na pistolku a klíček na 
rozebírání. Cena za tuto sadu je 2499.-  vč. DPH



Jelikož firma Paasche nabízí  ucelený sortiment  výrobků naleznete  v  ní  i  mnoho dalších 
výrobků např. profesionální velkou stříkací pistoli Paasche HVLP KRG s tryskami 1 mm, 1,4 mm 
a 2 mm. Tato pistole Vám ušetří spoustu času při lakování větších dílů, ale díky technoligii HVLP i 
spoustu materiálu. Dodává se s plastovou nádobkou o objemu 600 ml a klíčem na rozebírání. Cena 
setu 3+1 tzn. se všemi tryskami je 4799.- vč. DPH nebo jen s jednou tryskou za 3499.- vč. DPH

V  sortimetu  dále  také  samozřejmě  naleznete  osvědčené  a  již  dlouho  vyráběné  pistole 
Paasche V, VL, VLS, MILLENIUM, ale např. také set pískovací pistole Paasche AEC-K vhodný 
k dekorativnímu pískování skla nebo tzv. tryskovou tužku Paasche FP se kterou snadno vytvoříte 
nejen tenké linky, ale navíc i podpisy, znaky a třeba si s její pomocí i opravíte vady na laku Vašeho 
auta.



Sortiment firmy obsahuje kromě náhradních dílů a různých doplňkům k pistolím (koncovky, 
redukce) i airbrush barvy a to nejen na klasický airbrush, ale především osvědčené barvy Paasche 
Tatoo na airbrush tetování, které jsou dodávané ve 13 odstínech nejen klasických, ale i perleťových. 
Tyto tatoo barvy jsou trvanlivé (vydrží až 7 dní) a spolu s nimy je dodávaný i ochranný lak, který 
Vaše tetování ochrání a výrazně jeho trvanlivost prodlouží. 

Firma Paasche dodává i samoopalovací roztoky pro airbrush tanning (opalování), které je i u 
nás čím dál rozšířenější a nabízí mnohem zdravější variantu opalování než solária. Tyto roztoky 
Paasche Leisure Tan jsou dodávané ve třech variantách pro různé typy pokožky a řada je dopněna 
zvlhčujícím krémem, který zajistí Vašemu opálení delší trvanlivost. 

Stejně jako u ostatních výrobků mají tyto výrobky vynikající  vlastnosti  a stálost, ale i to 
nejdůležitější - skvělou cenu. Tyto výrobky lze dodat i v celém setu dle přání zákazníka a ve spojení 
s pistolkou, kompresorem a dalším příslušenstvím se tak cena ještě dále sníží.

 

Další informace získáte a všechny uvedené výrobky objednáte a nakoupíte na: 

http://www.autolaky-airbrush.cz/eshop nebo případně na telefonu 777 583 615.

Těšíme se na Vaše dotazy a objednávky.

Bc.Zdeněk Tišler
Autolaky & Airbrush
Příční 29
430 01 Chomutov
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