
 

SATA Speciální edice 2021
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Barevné 
pohledy do duše

Od 14. 09. 2021 
do vyprodání zásob

Design nové SATAjet X 5500 True Soul vypadá 
divoce, krásně a živě.

Barevné, nápadité motivy, jako jsou draci, ženské 
krásy, ryby, orli a mimo jiné lebka zdobí True Soul. 
Známá americká umělkyně v oboru airbrush Leah Gall 
svým designem nabízí pohledy na své mnohostranné 
tváře, barevný život.

Toplac s.r.o. | Partner pro lakování a karoserie
Pražská 657 | CZ – 29471 Benátky nad Jizerou  

www.toplac.cz

Podzimní akce

Ceny jsou uvedené bez DPH a platné 
pouze do vyprodání zásob.

 

-

LEAH GALL

Airbrushová umělkyně z USA
Držitelka ocenění Finishline Design Inc.
Dnes již legendární SATAjet 4000 B Heart 
& Soul, jejíž design vycházel z „pera“ Leah, 
potěšila lakýrníky po celém světě již před 
10 lety.
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Je samozřejmé, že speciální edice SATAjet X 5500 True Soul je plně funkční a díky své 
speciální povrchové úpravě je také vhodná pro každodenní použití v lakovací kabině.

Speciální model True Soul je 
nabízen ve všech dostupných 
verzích a vybraných velikostech 
trysek SATAjet X 5500 ve 
verzích HVLP a RP. K dispozici 
jsou sady trysek „I“ a „O“ 
pro obě technologie a obě 
varianty jsou k dispozici jak 
ve standardní, tak ve verzi 
DIGITAL®.

Od 14. 9. 2021 do vyprodání zásob.

Rozprašovací technologie v souladu 
s VOC – na výběr buď nízkotlaká 
technologie HVLP nebo technologie 
optimalizovaného vysokého tlaku RP

Digitální ukazatel pro exaktní přesnost 
barevného odstínu – již 20 let!

Digitální regulace tlaku
k dovybavení standardní
pistole. K dispozici jako
inovativní a všestranné
příslušenství.

Ideální pro použití víceúčelových
kelímků RPS

Pro rychlou, čistou
výměnu kelímku a jednoduché
čištění

Rychlá výměna vzduchové
trysky (motýla)
pomocí jen jedné otáčky

Pro jednoduché označení
Vaší stříkací pistole

Špičková kvalita nestačí
a my ji také garantujeme:
3 roky po registraci!

I-tryska

1,2 Cena 1,3 Cena 1,4 Cena

Standard s RPS víceúčelovými kelímky (0,6 l / 0,9 l (á 1x) s otočným kloubem

RP – 1133272 18.264,- –

DIGITAL s RPS víceúčelovými kelímky (0,6 l / 0,9 l (á 1x) s otočným kloubem

RP 1133389 22.853,- 1133397 22.853,- –

HVLP – 1133438 23.223,- –

O-tryska

1,2 Cena 1,3 Cena 1,4 Cena

DIGITAL s RPS víceúčelovými kelímky (0,6 l / 0,9 l (á 1x) s otočným kloubem

RP – 1133610 22.853,- 1133628 22.853,-

HVLP – 1133652 23.223,- –


