
Cennik - pedzle 

 

Pedzle 

1 mini hake 5: 155 zl 

2 mini hake 6: 160 zl 

3 do szczegolow bialo-czerwony: 58 zl 

4 do szczegolow bialo-czerwono-czarny: 65 zl 

5 do szczegolow jasny: 48 zl 

6 do malych, bardziej precyzyjnych motywow, sprezysty: 120 zl 

7 dosc miekki, w srodku silniejsze wlosie, na zewnatrz koza, do platkow kwiatow I innych miekkich      

motywow: 38 zl 

8 uniwersalny, srednio miekki, do wiekszosci motywow: 35 zl 

9 do mniejszych motywow, dosc silny, sprezysty: 42 zl 

10 maly, standard, do wiekszosci motywow: 95 zl 

11 chu, standard, do wiekszosci motywow: 100 zl 

12 dai, standard, do wiekszosci motywow: 110 zl 



13 dai dai, standard, do wiekszosci motywow: 120 zl 

14 sprezysty, dluzsze wlosie do dynamicznych motywow, platkow niektorych kwiatow: 110 zl 

15 sprezysty, dluzsze wlosie do dynamicznych motywow, platkow niektorych kwiatow: 145 zl 

16, standard, dosc mocne wlosie: 70 zl 

17 rozmiar 6, mocne, bardzo sprezyste wlosie, do dynamicznych motywow, pejzazy: 140 zl 

18 rozmiar 9, mocne, bardzo sprezyste wlosie, do dynamicznych motywow, pejzazy: 180 zl 

19 hake 45 – do pejzazy, techniki shironuki: 55 zl 

Pedzle typu hake 

5 (15 mm) mini hake, do precyzyjnych pociagniec typu hake, do bambusa: wysprzedane 

6 (18 mm) mini hake, do precyzyjnych pociagniec typu hake, do bambusa 

30 hake do pejzazy, techniki shironuki, do mniejszych motywow, nieba, wody: 45 zl 

45 hake do pejzazy, techniki shironuki, do mniejszych motywow, nieba, wody: 50 zl 

60 hake do pejzazy, techniki shironuki, do mniejszych motywow, nieba, wody: 65 zl 

75 hake do pejzazy, techniki shironuki, standard, dla wiekszych plaszczyzn, nieba, wody: 75 zl 

90 hake do pejzazy, techniki shironuki, dla wiekszych plaszczyzn, nieba, wody: 95 zl 

 

Papier do podklejania prac do oprawienia przy pomocy zelazka: 

Rolka, standard do japonskiego papieru: szer. 36 cm, dl.: 720 cm: 110 zl 

Prostokątny, szer.24.3 cm. Wys.: 33.4 cm, 10 sztuk: 40 zl 

Pocztowki do malowania 

Pocztowki Mino-e senn  ( 10 cm x 14.8 cm) pokryte bialym japonskim papierem 100 szt: 120 zl 

Pocztowki Mino-e senn ( 10 cm x 14.8 cm) pokryte bialym japonskim papierem 50 szt: 70 zl 

Pocztowki Hongasen (14.8 cm x 20 cm) pokryte kremowym japonskim papierem washi 10 szt: 48 zl 

Tanzaku 10 sztuk 

7.5 cm x 36 cm, karton pokryty bardo dobrej jakosci papierem japonskim do malowania, 

ozdobiony zlota obwodka. 

100 zl 

Shikishi 10 sztuk  

 24 cm  27 x cm, karton pokryty bardo dobrej jakosci papierem japonskim do malowania, 

ozdobiony zlota obwodka. 

100 zl 
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