
Cennik – tusze 

 

1 tusz Shanghai duży ¼ 

Bardzo duży tusz, odpowiedni dla malujących na codzień, produkowany przez chińską firmę w 

Szanghaju. 

120 zł 

2 tusz Shanghai średni 1/8 

Duży tusz, odpowiedni dla malujących na codzień, produkowany przez chińską firmę w Szanghaju. 

65 zł 

3 tusz typu Koko 3.0 

Wymiary produktu: 28 mm (szer.) X 108 mm (gł.) X 13 mm (wys.) 

Wykonany z naturalnych minerałów i dymu drzewnego w otwartym ogniu. Ciemnoniebieski ze 

średnimi i mocnymi czarnymi nutami. 

110 zł 

4 Koran Typ 2.5 

duży i bardzo dobry czarny tusz, nadający się do malowania na codzień . Dobre ciemne i średnie 

odcienie. 

85 zł 

5 tusz Kanji Seiryo 2.0 

24mm (szer.) X 95mm (gł.) X 12mm (wys.) Do malowania sumi-e i ćwiczenia kanji. 

Bardzo ciemny tusz: ciemnoczerwona herbaciana czerń, a mocna czerń z czerwonawym odcieniem. 

100 zł 

 



6a tusz Taiho Type 2.0 

Wykonany z dymu olejowego i wysokiej jakości kleju wypracowanego przez wiele lat. 

Doskonale nadaje się do uprawiania malarstwa i kaligrafii. Idealny dla początkujących. 

80 zł 

6b Taiho Typ 1.0 

Wykonany z dymu olejowego i wysokiej jakości kleju wypracowanego przez wiele lat. 

Doskonale nadaje się do uprawiania malarstwa i kaligrafii. Idealny dla początkujących. 

40 zł 

7 Gennomata Gen 1.5 Type 

Tusz wykonany z dymu olejowego i wysokiej jakości kleju wypracowanego przez wiele lat, 

Idealny do ogólnych ćwiczeń malarskich i kaligraficznych. Idealny dla początkujących. 

54 zł 

8a Hyakuraku 1.0 Type 

Tusz wykonany z dymu olejowego i wysokiej jakości kleju opracowywany przez wiele lat. Jest szeroko 

stosowany do celów ogólnych: malarstwa i kaligrafii. 

38 zł 

8b Hyakuraku 1.5 Typ 

Tusz wykonany z dymu olejowego i wysokiej jakości kleju opracowywany przez wiele lat. Jest szeroko 

stosowany do celów ogólnych: malarstwa i kaligrafii. 

52 zł 

9 w tej chwili nie na sprzedaż 

10 Chryzantemowy tusz 1.0 Typ 

Wykonany z sadzy oleju rzepakowego, ktora nalezy do najwyzszej jakosci sadzy uzywanych do 

produkcji tuszu (oprocz sadzy z sosny). Ciemna czysta czerń i jasny kolor z nutami czarnej herbaty. 

165 zł 

11 Blue Ink Indigo 1.5. 

Piękny niebieski tusz, który oferuje ciemny odcień i subtelne przejścia z czarnego do niebieskiego. 

Głównym surowcem jest dym z sosny Kishu oraz wysokiej jakości czyste indygo z Indii. Nadaje się nie 

tylko do malowania, ale także do kaligrafii. 

260 zł 

 

 

 



12 Koumeen Blue Ink 1.0 Type 

Niebieski tusz wykonany z sadzy z dymu olejowego zgodnie z tradycją tuszu rozwijaną przez 400 lat. 

Ma mocny ciepły niebieski odcień, a nawet jeśli jest ciemniejszy, ma ciepły niebieski kolor, delikatnie 

wpadajacy w piekny fiolet. 

145 zl 

13 Tusz szafranowy Issei 1.0 

Bestseller firmy Koumeen wykonany z dymu olejowego według sekretnej receptury. 

Jest produkowany i używany do dziś od ponad 230 lat. Jest to mała perełka, która zyskała duże 

uznanie dzięki pięknemu kolorowi i szeroko rozpowszechniła się wśród artystów. 

42 zł 

14 2-gwiazdkowytusz szafranowy 1.0 Nisei 

Bestseller firmy Koumeen wykonany z dymu olejowego według sekretnej receptury. 

Jest produkowany i używany do dziś od ponad 230 lat. Jest to mała perełka, która zyskała duże 

uznanie dzięki pięknemu kolorowi i szeroko rozpowszechniła się wśród artystów. 

52 zł 

15 Niebieski tusz Typu 1.0  

Jest to niebieski tusz wykonany z sadzy wytwarzanej z dymu olejowego zgodnie z tradycją tuszu 

rozwijaną przez 400 lat. 

Ma niezwykły niebieski odcień, a nawet jeśli jest ciemniejszy, zapewnia szaro-niebieski kolor tuszu. 

Niebieskie gradacje są subtelne i sprawiają, że kolor jest wyjątkowy. 

265 zł (wyprzedany) 

16 Typ tuszu 5-gwiazdkowego 1/3 

Wykonany z oleju krokoszowego. Firma Koumeen może pochwalić się najszerszym zastosowaniem w 

produkcji tuszu olejowego dymu własnej specjalności. To tusz jest produkowany od 230 lat. 

Jest to mała perełka, która zyskała duże uznanie dzięki pięknemu kolorowi i szeroko rozpowszechniła 

się wśród artystów. 

135 zł 

17 tusz czerwony 0,5 

Piękny czerwony tusz o żywym kolorze. Wykonane z prawdziwego minerału. Idealny, aby nadać 

naszemu obrazowi wspaniały akcent.  

75 zł 

Tusz Imperial Cesarza -  Shiso 0,7 Typ 

Tusz premium, wykonany zgodnie ze starodawną tradycją, o wyjątkowym kolorze i niesamowitych 

fioletowych odcieniach. Rzadkość.  



240 zł (wyprzedany): 

 

Ponizej zdjecie tuszy specjalnych: 



 


