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V Pelhřimově dne

Dobrý den,
Na základě Vaší návštěvy jsme Ván vyvinuli kartáč na čištění sukna kulečníkových
stolů.
Kartáč má ergonomický tvar držadla ve tvaru „piškot“ a na jedná straně je opatřen
šikmo zasazenými  pintli pro lepší čištění pod mantinely hrany stolu. Materiál držadla
je buk v přírodním provedení příjemný na držení v ruce.
Při volbě materiálu jsme volili čistě přírodní kvalitní materiály. Vyvarovali jsme se
použití syntetických materiálu, které jsou tvrdší a méně poddajné. Ze syntetických
materiálů by připadal jako nejvhodnější polyamid 6, který disponuje největší
pružností. Přesto všechny syntetické materiály po zástřihu mají velmi ostré a odolné
hrany, které by postupně degradovaly sukno, nebo tzv.“háčkují“ -  na koncích se
vytvoří malé háčky, které nedostatečně čistí povrchy.
S ohledem na kvalitu a hodnotu používaných materiálů jsme  přistoupili k volbě
dvojkomponentního osazení tělesa kartáče a to tak, že střed vyplňuje čistá bělená
štětina, která má za úkol vyčistit větší a hlouběji zasazené nečistoty a okraj, tzv.
„mantl“ je z jakostní oháňkové  koňské žíně, která je jemnější a má účel kvalitního
smetení nečistot.
Oba materiály jsou čistě přírodního původu a nejsou nikterak chemicky upravovány a
mají schopnost  minimálně vstřebávat vzdušnou vlhkost.

Volba materiálů vychází z dlouholeté tradice naší společnosti, kdy již tyto kartáče
byly vyráběny  řadu desítek let.
Kartáče jsou vyráběny ruční technologií.

Cena kartáče v dvojkomponentním provedení ………..  383 Kč
Cena kartáče v dvojkomponentním provedení ………..  310 Kč pro kluby ČMBS
Cena kartáče v provedení štětina ……………. ………..  396 Kč
Cena kartáče v provedení koňská žíně ..……. ………..  374 Kč

S přáním hezkého dne
 
Ing. Petr Kapoun
zakázková výroba
Spojené kartáčovny a.s.
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