Charakteristika:
Výrobky na bázi grafitu jsou velmi tradičním produktem firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., s historií sahající až do roku 1790.
Vzájemnou kombinací základních surovin - nízkoslinujících jemných jílů a čistého upravovaného mletého grafitového prášku a jejich složitou
homogenizací se dosahuje vzniku směsí pro výrobu 20 gradací grafitových tuh, v rozmezí 8B až 10H. Měkké gradace jsou označovány
písmenem B odvozeným od slova „Black“ (černý) a tvrdé gradace jsou označeny písmenem H odvozeným od slova „Hard“ (tvrdý).
Mezi tyto dvě skupiny jsou dále vloženy dvě gradace s označením HB (HardBlack) a F (Fine).
Způsob výroby je obdobný pro všechny dodávané délky, průměry a tvary grafitových tuh. Z předem připravené směsi o požadované gradaci
se za vlhka zpravidla tažením vytvarují tuhy, které se usuší. Suché tuhy se vypalují při teplotě blížící se 1 000°C a následně napouští směsí
tuků, olejů a parafinů. Speciální úpravou se u některých typů tuh dosahuje možnosti akvarelového efektu rozmytí kresby vodou.
Finalizační operací bývá řezání, zabrušování, hrocení, lakování a rovněž v některých případech i značení tuh, podle konkrétního typu výrobku.
Vyráběné tuhy jsou používány buď jako samostatné nebo vsunuté do vhodných typů zpravidla versatilových držáků. Nejběžnější formou však
je jejich zaklížení do dřeva a použití v podobě tužek různých profilů a tvarů.
Společným jmenovatelem a charakteristikou těchto výrobků všech gradací je kvalitní nátěr tuhy na zvolený druh papíru s typickým kovovým
leskem, za nějž vděčí základní surovině – grafitu. Grafit svou mineralogickou podstatou, tj. svým destičkovým tvarem, přináší snadnou možnost
vytváření hladkého klouzavého nátěru, což je nejzřetelnější u měkkých gradací B až 8B.

Výrobky KOH-I-NOOR HARDTMUTH na bázi grafitu:
Grafitové tužky
1500 KOH-I-NOOR
1502 ART, GRAPHIC, TECHNIC
1504 KOH-I-NOOR
1512 N KOH-I-NOOR
1900 TOISON D’OR
1902 TOISON D’OR
1912 TOISON D’OR
1860 KOH-I-NOOR
8800 GIOCONDA AQUARELLE

12 ks 1 gradace v kartonové skládačce
12 ks gradační soupravy v plechovém obalu
24 ks gradační souprava v plechovém obalu
12 ks gradační souprava v plechovém obalu
12 ks 1 gradace v kartonové skládačce
12 ks gradační souprava v plechovém obalu
12 ks gradační souprava v plechovém obalu
12 ks 1 gradace v kartonové skládačce
12 ks 1 gradace v kartonové skládačce nebo 1 ks v blistru

Grafitové tužky bez dřeva v laku
8911 PROGRESSO
12 ks 1 gradace v plastové zásuvce s manžetou
8912 PROGRESSO AQUARELL 12 ks 1 gradace v plastové zásuvce s manžetou
8915 PROGRESSO
6 ks gradační souprava v plastové zásuvce s manžetou
8971
12 ks 1 gradace v kartonové krabičce
Grafitové tuhy kulaté
4865

6 ks 1 gradace v plastové zásuvce s manžetou

Grafitové bloky hranaté
4390
4390006001BL

18 ks jedné gradace v kartonové skládačce
6 ks gradační souprava v blistru

Grafitový prášek
9756

v 80 ml plastové lahvičce

Ke grafitovým výrobkům KOH-I-NOOR HARDTMUTH se používají tyto přípravky:
grafický blok z ručního papíru, formát A3
9925
grafický blok z ručního papíru, formát A4
9926
grafický blok z ručního papíru, formát A5
9927
grafický blok Pop Draw, bílý, formát A4, 180 g/m2
9920005001SF
grafický blok Pop Draw, bílý, formát A3, 180 g/m2
9920004001SF
fixativ v lahvičce, 100 ml
142 600
fixativ ve spreji, 300 ml
142 598
fixírka
0221
papírová roztírátka
9477, 9478
stěrací pryže
6421, 6423, 0300

Vyobrazení odstínů se může od originálu nepatrně odlišovat.
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