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         Školní a umělecké štětce  

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

Již téměř 30 let působíme v oboru výroby a obchodu se 
školními a uměleckými štětci. Během tohoto období jsme 
načerpali mnoho zkušeností o použitých materiálech i 
kompletních štětcích. 

  
Díky tomu vám garantujeme vysokou a konstantní kvalitu 
našich výrobků.  

 
Na následujících stránkách jsme pro vás připravili náš 
standardní výrobní sortiment. 

 
Rádi vám však zpracujeme i nabídku na výrobu štětců dle 
vašich individuálních přání a požadavků. Neváhejte a 
zeptejte se nás. 

 
 
 
       Tým MVP Pelhřimov
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Školní štětce na akvarelové barvy 
 

95R 
 

 Školní a akvarelové štětce – kulatý pony vlas, bílá plechová zděř, krátké dřevěné 
voskované držátko 

Balení: 144 ks v kartonu (příplatek za balení 12 ks) 

Velikost       1           2           3          4 5 6  
 
Velikost 7 8 9 10 11 12  
 
  

 95A                                               95B                                                95D 
 
 
 
 
 
 
  

 
95A 

 
Karta - 24 Štětců – druh 95R – setříděné po 4 ks velikosti 1–6 
   

95B Karta - 12 Štětců – druh 95R – setříděné po 2 ks velikosti 7–12 
  

95D Okénková krabička - 144 štětců – druh 95R – setříděné po 24 ks velikosti 1-6 
   

95NA 
 

 Školní a akvarelové štětce – kulatý pony vlas, bílá plechová zděř, krátké dřevěné 
držátko 

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 2/0 0 1 2 3 4 5 6  
 
Velikost 7 8 9 10 11 12 14 16  
 
 

992 
 

 Školní a akvarelové štětce – kulatý tmavý jemný vlas, stříbrná zděř, krátké cedrové 
lakované držátko 

Velikost 2/0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Velikost 9 10 11 12 14 16 18 20        22      24 
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Školní štětce na akvarelové, akrylové a olejové barvy 
 

 

99602 
  

 Školní štětce na akvarelové, akrylové a olejové barvy – kulaté, načervenalý 
jemný vlas, hliníková zděř, krátké tmavě modré lakované držátko 

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost    2/0 0 1 2 3 4  
                                                             
                                                             
Velikost     5              6 8 10 12 14  
 
  

  

99022 

 
 

 Školní štětce na akvarelové, akrylové a olejové barvy – ploché, načervenalý 
jemný syntetický vlas, hliníková zděř, krátké tmavě modré lakované držátko 

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20  

 
                 

 

981 

 
 

 Školní štětce na akvarelové, akrylové a olejové barvy – ploché, bílá štětina, 
stříbrná zděř, krátké dřevěné držátko 

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12  
                   
Velikost 14 16 18 20 22 24  
 
                  
 

 

Set 1 

00816 

Školní štětce set - 6 štětců, balené v potištěné krabičce, 4x 
štětce – pony vlas vel. 2, 4, 6, 10 a 2x štětinové štětce vel. 8, 
12 – barevně lakovaná držátka, stříbrné zděře. 

Balení: 20 setů v kartonu     
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Štětce umělecké: přírodní vlas, syntetický vlas, kulaté, krátká držátka, vhodné 
pro akvarelové, akrylové a olejové barvy 

 

993 
 

 Štětce akvarelové – kulaté, pravý veverčí vlas, niklová zděř, krátké černě lakované 
držátko 

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 0 1 2 3 4 5 6  
  
Velikost 7 8 9 10 11 12   

9935 
 

 Štětce akvarelové a olejové – kulaté, tmavý hovězí vlas, niklová zděř, krátké 
červeně lakované držátko 

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost  1 2 3 4 5 6   
  
Velikost  8 10 12 14 16   

994 
 

 Štětce akvarelové a olejové – kulaté, imitace vlasu z kuny, niklová zděř, cedrové 
lakované držátko 

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 1 2 3 4 5 6  
 
Velikost 7 8 9 10 11 12  
 

9951 
 

 Štětce akvarelové a olejové – kulaté, vlas z kuny (řadová kvalita), niklová zděř, 
krátké černě lakované držátko 

Balení: každý štětec s ochranným pouzdrem, 12 ks v kartonu 

Velikost 3/0 2/0 0 1 2 3 4  
                  
Velikost  5 6 8 10 12  
                        

995 
 

 Štětce akvarelové a olejové – kulaté, pravý vlas z kuny, bezešvá stříbrná zděř, 
krátké černě lakované držátko – velice žádaný druh 

Balení: každý štětec s ochranným pouzdrem, 12 ks v kartonu 

Velikost  10/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3  
                                                                                        
Velikost  4 5 6 7 8 9 10 11 12  
                   
Velikost 14 16 18 20 24  
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9950 
 

 Štětce akvarelové a olejové – kulaté, pravý vlas z kuny Kolinsky, bezešvá stříbrná 
zděř, krátké matné černě lakované držátko  

Balení: každý štětec s ochranným pouzdrem, 12 ks v kartonu 

Velikost  0 3/0 2/0 0 1 2 3  
                                                               
Velikost  4 5 6 7 8 9 10 11 12  
                  

9955 
 

 Štětce akvarelové a olejové – kulaté, nejjemnější výběrový pravý vlas z kuny 
Kolinsky, pozlacená zděř, matné černě lakované držátko 

Balení: každý štětec s ochranným pouzdrem, 12 ks v kartonu 

Velikost  2/0 0 1 2 3 4 5  
     
Velikost  6 7 8 10 12  
    

3560 
 

 Štětce akvarelové a olejové – kulaté, syntetické na způsob vlasu Kolinsky, 
bezešvá stříbrná zděř, krátké černě lakované držátko  

Balení: každý štětec s ochranným pouzdrem, 12 ks v kartonu 

Velikost 10/0 3/0 2/0 0 1 2 3  
     
Velikost  4 5 6 8 10 12 14  
     

9960 
 

 Štětce akvarelové a olejové – kulaté, extra jemný načervenalý syntetický vlas 
(Gold Sable), bezešvá stříbrná zděř, krátké černě lakované držátko  

Balení: každý štětec s ochranným pouzdrem, 12 ks v kartonu 

Velikost  3/0 2/0 0 1 2 3 4  
                                                                                  
Velikost  5 6 7 8 9 10 11  
                              
Velikost  12 14 16 18 20 22 24  
    

99303 
 

 Štětce akvarelové a olejové – kulaté, extra jemný načervenalý syntetický vlas 
(Gold Sable), bezešvá stříbrná zděř, krátké dřevěné lakované držátko – ergonomicky 
tvarované trojhranné  

Balení: každý štětec s ochranným pouzdrem, 12 ks v kartonu 

Velikost 1 2 3 4 5 6 8 10 12  
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Štětce umělecké: přírodní, syntetický vlas, kulaté, dlouhá držátka   

  

990 
 

 Štětce olejové – kulaté, tmavý hovězí vlas, bílá plechová zděř, dlouhé dřevěné 
držátko 
Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost  2 4 6 8 10 12  
                 
Velikost  14 16 18 20 22 24  
                  

9915 
 

 Štětce olejové – kulaté, světlý hovězí vlas, niklová zděř, dlouhé dřevěné držátko 

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost  2 4 6 8 10 12  
     
Velikost  14 16 18 20 22 24  
     

991 
 

 Štětce olejové – kulaté, imitace vlasu z kuny, niklová zděř, dlouhé černě lakované 
držátko  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10  
   
Velikost 12 14 16 18 20  
 

9911 
 

 Štětce olejové – kulaté, pravý vlas z kuny, bezešvá stříbrná zděř, dlouhé ořechově 
hnědé lakované držátko  

Balení: každý štětec opatřen ochranným kloboučkem, 12 ks v kartonu 

Velikost 2/0 0 1 2 4 6 8 10  
   
Velikost 12 14 16 18 20 22 24  
 

9912 
 

 Štětce olejové – kulaté, extra jemný načervenalý syntetický vlas (Gold Sable), 
bezešvá stříbrná zděř, dlouhé černě lakované držátko 

Balení: každý štětec opatřen ochranným kloboučkem, 12 ks v kartonu 

Velikost  0 1 2 4 6 8 10  
    
Velikost  12 14 16 18 20 22 24  
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Štětce umělecké: přírodní syntetický vlas, ploché, krátká držátka  
 

9903 
 

 Štětce olejové – ploché, tmavý hovězí vlas, niklová zděř, krátké červeně lakované 
držátko  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12 14 16  
                 

9905 
 

 Štětce olejové – ploché, světlý hovězí vlas, niklová zděř, krátké černě lakované 
držátko  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost  2 4 6 8 10 12 14 16  
      

9902 
 

 Štětce olejové – ploché, extra jemný načervenalý syntetický vlas (Gold Sable), 
bezešvá stříbrná zděř, krátké, černě lakované držátko  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost  2 4 6 8 10 12  
                  
Velikost  14 16 18 20 22 24  
                  

99304 
 

 Štětce olejové – ploché, extra jemný načervenalý syntetický vlas (Gold Sable), 
bezešvá stříbrná zděř, krátké dřevěné lakované držátko – ergonomicky tvarované 
trojhranné  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost  2 4 6 8 10 12 14 16    

 

996000 

 
 Štětec cestovní (do kabelky) – kulatý, na akvarelové, akrylové a olejové barvy, 

zlatavý syntetický vlas, stříbrná zděř, převlečné pouzdro vhodné jako prodloužené 
držátko  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 6  
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Štětce umělecké: přírodní, syntetický vlas, ploché, dlouhá držátka  

989 
 

 Štětce olejové – ploché, tmavý hovězí vlas, bílá plechová zděř, dlouhé dřevěné 
držátko  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12              
 
Velikost  14 16 18 20 22 24  
                  

9890 
 

 Štětce olejové – ploché, světlý hovězí vlas, niklová zděř, dlouhé dřevěné držátko  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12  
     
Velikost 14 16 18 20 22 24  
    

99 

 
 Štětce olejové – ploché, světlý hovězí vlas, niklová zděř, dlouhé třešňově červené 

lakované držátko   

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12  
                
Velikost 14 16 18 20 22 24  
                       

9901 
 

 Štětce olejové – ploché, pravý vlas z kuny, bezešvá stříbrná zděř, dlouhé ořechově 
hnědé lakované držátko  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12  
                 
Velikost 14 16 18 20 22 24  
    

9900 
 

 Štětce olejové – ploché, extra jemný načervenalý syntetický vlas (Gold Sable), 
bezešvá stříbrná zděř, dlouhé černě lakované držátko 

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12                         

Velikost 14 16 18 20 22 24  
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Štětce umělecké: přírodní, syntetický vlas, tvar kočičí jazýček, dlouhá držátka 

 

6068 
 

 Štětce olejové – tvar kočičí jazýček, imitace kuny, niklová zděř, dlouhé třešňově 
červené lakované držátko  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost  2 4 6 8 10  
  
Velikost  12 14 16 18 20  
     

6070 
 

 Štětce olejové – tvar kočičí jazýček, pravý vlas z kuny, bezešvá stříbrná zděř, dlouhé 
ořechově hnědé, lakované držátko  

Balení: 12 ks v kartonu 

Velikost  2 4 6 8 10  
    
Velikost  12 14 16 18 20  
 

 

Štětce vějířek: štětina a syntetický vlas, dlouhá držátka  

250 

 
 Štětce vějířek – jemná bílá čínská štětina, bezešvá stříbrná zděř, dlouhé světle 

lakované držátko  

Balení: 3 kusy na kartě, 2 karty v kartonu 

Velikost 1/2 3/4 5/6  
 

255 

 
 Štětce vějířek – extra jemný načervenalý syntetický vlas (Gold Sable), bezešvá 

stříbrná zděř, dlouhé černě lakované držátko  

Balení: 3 kusy na kartě, 2 karty v kartonu 

Velikost  2 4 6  
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Štětce umělecké: přírodní štětina, dlouhá držátka 

98 
 

 Štětce na olej – ploché, bílá štětina, bílá plechová zděř, dlouhé dřevěné držátko 
Balení: 12 kusů v kartonu 
Velikost 2 4 6 8 10 12  
                   
Velikost 14 16 18 20 22 24  
                   

970 
 

 Štětce na olej – kulaté, bílá štětina, bílá plechová zděř, dlouhé dřevěné držátko 
Balení: 12 kusů v kartonu 
Velikost 2 4 6 8 10 12  
  
Velikost 14 16 18 20 22 24  
  

97 
 

 Štětce na olej – ploché a oválné, bílá štětina, bílá plechová zděř, dlouhé dřevěné 
držátko  
Balení: 12 kusů v kartonu 
Velikost 2 4 6 8 10 12  
                   

 Velikost 14 16 18 20 22 24  
                   

1150R 
 

 Štětce na olej – kulaté, jemná bílá štětina, bezešvá stříbrná zděř, dlouhé světle 
lakované držátko 
Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12  
  
Velikost 14 16 18 20 22 24  
  

1150B 
 

 Štětce na olej – ploché, jemná bílá štětina, bezešvá stříbrná zděř, dlouhé světle 
lakované držátko  

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12  
   
Velikost 14 16 18 20 22 24  
   

1150KF 
 

 Štětce na olej – tvar kočičí jazýček, jemná bílá štětina, bezešvá stříbrná zděř, dlouhé 
světle lakované držátko  
Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12  
  
Velikost 14 16 18 20 22 24  
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Štětce plakátovací, ploché a kulaté, linkovací 

997 

 
 Štětec plakátovací – plochý, tmavý hovězí vlas, niklová zděř, krátké černě lakované 

držátko 

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 1/8” 3/16” 1/4” 5/16” 3/8” 1/2" 5/8” 3/4” 1”  
  

998 

 
 Štětec plakátovací – plochý, imitace vlasu z kuny (Sabeline), bezešvá stříbrná zděř, 

krátké černě lakované držátko  

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 1/16” 1/8” 3/16” 1/4" 5/16” 3/8”  
  

Velikost 1/2” 5/8” 3/4" 7/8” 1”  
  

9980 
 

 Štětec plakátovací – plochý, extra jemný načervenalý syntetický vlas (Gold 
Sable), bezešvá stříbrná zděř, krátké černě lakované držátko 

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost  1/8” 1/4" 3/8” 1/2" 5/8”  3/4" 1”  
   

999 

 
 Štětec plakátovací – kulatý, světlý hovězí vlas, niklová zděř, krátké černě lakované 

držátko 
Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10  
  
Velikost 12 14 16 18 20  
 

5200 
 

 Štětec linkovací – kulatý, pravý vlas z kuny, bezešvá stříbrná zděř, krátké černě 
lakované držátko  
Balení: každý štětec opatřen ochranou čepičkou, 12 kusů v kartonu 

Velikost 0 1 2 3 4 5  
   
Velikost 6 8 10 12 14 16  
  

9910 

 
 Štětec linkovací (psací nebo konturovací) – imitace vlasu z kuny, niklová zděř, 

dlouhé třešňově červené lakované držátko  

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12 14 16   



Hobby štětce  
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Štětce formířské, opravné a hobby štětce, lakovací emajlové štětce  

9035 

 
 Štětec formířský (Mops) – kulatý, směs černého hovězího vlasu, niklová zděř, 

krátké dřevěné držátko  

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12  
  

96 
961  

 
 Štětec opravný – tvar kočičí jazýček, černý jemný vlas, bílá plechová zděř, krátké 

zelené (druh 96) nebo červené lakované držátko (961) 

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12  
  

96K 
961K 

Štětce opravné na kartě – tvar kočičí jazýček, černý jemný vlas, bílá plechová zděř, 
krátké zelené (druh 96) nebo červené lakované držátko (961) 

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 2 4 6 8 10 12  
  

9605 Štětce opravné na kartě – druh 96, 
po 12 ks: velikosti 4, 6 a 8 (celkem 36 ks) 
na potištěné kartě 

12 karet v kartonu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9615
  

Štětce opravné na kartě – druh 961, po 
12 ks: velikost 4, 6 a po 6 ks: velikost 8, 
10 (celkem 36 kusů) na potištěné kartě 
 
12 karet v kartonu   

  

 
Štětce do emajlu, ploché štětce, univerzální štětce 

88 

 
 Štětce do emajlu – čistá světlá čínská štětina, bílá plechová zděř, dřevěné držátko 

Balení: 144 kusů v kartonu 

Přirážka za jednotlivý štětec 

Velikost 1(10) 2(12) 3(14) 4(16) 5(18) 6(20)  
   



Ploché štětce apod.  
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Ploché štětce: vlasy – syntetické – štětiny 

9025 

 

 Štětce ploché – směs černého hovězího vlasu, bílá plechová zděř, dřevěné držátko 

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 10 15 20 25 30 35  mm  
Velikost 40 50 60 75 100  mm  
  

2336 

 
 Štětce ploché – načervenalý syntetický vlas, bílá plechová zděř, dřevěné lakované 

držátko  

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 10 20 25 30 35 50 75 100 mm  

91 

 
 Štětce ploché – tloušťka 1, pravá štětina, bílá plechová zděř, dřevěné držátko  

Balení: 24 kusů v kartonu, velikosti 50 mm a 60 mm 12 kusů v kartonu 

Velikost 10 15 20 25 30 35 mm   
Velikost 40 50 60 80 100  mm  
 

9020 

 
 
 
 
 
  

Štětec univerzální (Modler) – tloušťka 1, krátká světlá štětina, bílá plechová zděř, 
dřevěné držátko  

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 15 20 25 35 50 60 80 100 mm  
 1/2“ 3/4“ 1“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“   

1480 Štětec oprašovací – světlá čínská štětina,   
Profi-kvalita, dřevěné držátko 

Balení: 12 kusů v kartonu 

 

3310  Kartáč smetáček – 4řadý, bílý kozí vlas, 
lakované dřevěné držátko 

Balení: 12 kusů v kartonu 

 
i 



Profi štětce  
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Štětce na šablony, do klihu, na pájení a kuchyňské štětce 

9050 

 
 Štětec na šablony – pravá světlá čínská štětina, bílá plechová zděř, krátké dřevěné 

držátko  

Balení: 12 kusů v kartonu 

Velikost 0 2 4 6 8 10 12 14  
 

9050ALU 

 
 Štětec na šablony – světlá štětina, hliníková zděř, krátké dřevěné držátko 

Balení: 10 ks v sáčku (10 sáčků v kartonu) 

Velikost 0 2 4 6 8 10 12  
= 4 6 8 10 14 16 20  
Ø mm 8 10 14 16 19 32   
  

86 
 

 Štětec do klihu – bílá plechová zděř, tmavě lakované držátko  

Balení: 144 ks v kartonu 

Velikost 2  
  

860 
 

 Štětec do klihu – pravá štětina, bílá plechová zděř, dřevěné držátko  

Balení: 100 kusů v kartonu 

Velikost 2  
  

87 

 
 Štětec do klihu – světlá štětina, hliníková zděř, červené plastové držátko  

Balení: 100 kusů do kartonu 

  

890 

 
 Štětec na letování – šedá nebo světlá štětina, plechová dutinka 

Balení: 100 kusů do kartonu 

   

90PL 

 

 Štětec umělohmotný – světlá štětina, zatloukaný, jednodílný, červené plastové 
držátko 

Balení: 700 ks v kartonu 



Příslušenství 
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3250 

 

3260 

 Stojánek na štětce – přírodní 
dřevo, lakovaný, 12 přihrádek, 2 
řady. Na štětce s krátkým i 
dlouhým držátkem. 

 
  

 Stojánek na štětce – přírodní 
dřevo, lakovaný, 24 přihrádek, 
3 řady. Na štětce s krátkým i 
dlouhým držátkem. 

 

3104010 

 

3220          

 

 

 

 

 

 Kelímky na vodu – zajištěné 
proti vytečení. K vymývání a 
odkládání štětců, různé barvy.  

Balení: 12 ks v kartonu  
 

 
  

Kelímek na štětce –                
s pojistným kroužkem, 
pro čištění, sušení a skladování 
štětců.  

Balení: 12 ks v kartonu 

19555 

 

3104047 

 

 Akrylátový stojánek – válcový 
stojánek se čtvercovou 
základnou. Vnitřní ᴓ 37 mm, 
výška 96 mm, základna 60 x 60 
mm. Dodáván prázdný.  

 

 Stojánek na mytí štětců – 
hliníkový, ᴓ cca. 11 cm, výška 
cca. 20 cm. Se sítkem a 
držákem štětců sprirálového 
tvaru (pro čištění, sušení a 
uložení štětců). 

 

 



Příslušenství 
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3280 

  

Bambusová podložka, k sušení, uložení a 
přenosu štětců s krátkým i dlouhým držátkem.  , 
Rozměry otevřené podložky 35 x 35 cm. 
Dodávána prázdná. 
 
 

 
 

 
 Pouzdro 1 

 

Pouzdro na zip, z moderního odolného 
nylonového materiálu, černo-šedé.  
Rozměry rozevřeného pouzdra 23 x 23 cm. 
Pouzdro je dodáváno prázdné. 
 
  
 
 
 
 

22333 

 

Taška na štětce – srolovatelná, uzavíratelná 
pomocí gumy, vnitřní materiál nylonová látka, 
vnější materiál jemná imitace kůže, přihrádky na 
10 štětců a příslušenství.  
 
Rozměry rozevřené tašky: 25 x 29 cm.  
Taška je dodávána prázdná. 
 

 

   

22555 

 

Taška na štětce – z kvalitní měkké černé 
imitace kůže, přihrádky na 14 štětců a 
příslušenství. 
Rozměry rozevřené tašky: 39x55 cm 
Taška je dodávána prázdná. 
 
  
 
 
 

 
22777 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taška na štětce – s nastavitelným textilním 
páskem s praktickým rychlouzávěrem, z kvalitní 
měkké černé imitace kůže, přihrádky na 20 
štětců a příslušenství. 
Rozměry rozevřené tašky: 34x31 cm 
Taška je dodávána prázdná. 
. 

 

 



Podmínky  
 
  

 

  

 
MVP spol. s r.o.                
Kouřimského 2509  CZ 39301 Pelhřimov                 mvp@mvp-pe.cz 
Tel. +420 565 327 067               www.mvp-pe.cz 
 

 
Výroba na zakázku/minimální množství: 
 

 od 144 štětců od jednoho druhu a velikosti:  
značení štětců podle zadání 
náklady potisk: 3,- Kč/ks bez DPH 
jednorázové náklady za sítotisk, kliše atd. od 1.250, - Kč bez DPH 
 

 od 500 štětců od druhu a velikosti:  
značení štětců podle zadání 
volitelná barva držátek 
náklady na potisk: 1,50 Kč/ks bez DPH 
jednorázové náklady za sítotisk, kliše atd. od 1.250, - Kč bez DPH 
 

 od 1000 štětců od druhu a velikosti: 
značení štětců podle zadání 
volitelná barva držátek a rovněž speciální barvy 
náklady na potisk odpadají 

 
Pokud v našem sortimentu nenaleznete vámi požadovaný výrobek, kontaktujte nás. Rádi pro vás 
vypracujeme nabídku na míru. 
 
Disponujeme rozsáhlým sortimentem štětců – školních, uměleckých, pro hobby využití, kosmetických 
štětců, štětců na nehty a dentálních štětců. V případě zájmu si vyžádejte naše katalogy a ceníky. 
 
 
Dodací a platební podmínky  
 
Ceny:    uvedeny v ceníku 
 
Dodací podmínky:  od hodnoty zboží 3.000, - Kč (včetně) dodáváme zdarma 
 za zboží v hodnotě nižší než 3.000, - Kč účtujeme poštovné a balné 
 
Platební podmínky:  dobírka, faktura 
 
Zboží zůstává až do úplného zaplacení našim vlastnictvím.  



Návod na údržbu  
 
  

 

  

 
MVP spol. s r.o.                
Kouřimského 2509  CZ 39301 Pelhřimov                 mvp@mvp-pe.cz 
Tel. +420 565 327 067               www.mvp-pe.cz 
 

 
Důležitý pokyn před prvním použitím: 
 
Na ochranu při transportu jsou štětce našpicované pomocí prostředku na rostlinné bázi. Proto musí být 
štětce před prvním použitím vyčištěny. Tento špicovací přípravek se nechá jednoduše vymýt teplou 
vodou. 

 
Jak o štětce pečovat 
 

Školní a umělecké štětce vyrábíme pouze z výběrových přírodních vlasů nebo z vysoce kvalitních 
syntetických vláken.  

Abyste mohli štětce používat co nejdéle, nabízíme vám 
zde několik rad pro jejich optimální čištění a ošetření: 

 Štětce vyčistěte ihned po jejich použití. 
 Pro čištění doporučujme čistící prostředek lehce 

ohřát. 
 Nenechávejte štětce zbytečně dlouho stát ve 

vodě. Voda se dostane do zděře a vlákna se 
mohou ve zděři uvolnit. 

 Dále je třeba štětce dobře vytřít a ve vlažné vodě 
důkladně proprat. Používejte buď speciální 
čistící šampony a mýdla z výtvarných potřeb 
nebo stačí aplikovat rostlinná mýdla či mýdla na 
praní, nikoli agresivní čistidla např. terpentýn. 
Tato čistidla by mohla vlas poškodit tak, že by 
začal vypadávat a ztratil by svou elasticitu. 

 Také zděře se musí vyčistit a do sucha otřít. 
 Štětce je třeba uchovávat při pokojové teplotě. 

Velké teplotní výkyvy mohu způsobit uvolnění 
dřevěného držátka ve zděři, neboť držátko příliš 
vyschne. 

Tato péče se Vám vyplatí. Prodloužíte tím životnost štětců. 
 

 
 
 
 

 
 


