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Roostevabast terasest, 
mati galvaniseeringuga , 
keermestatud telg. 
Alumiiniumist helikoidne 
sisemine korpus (ise-
lukustuv keere), mis 
tagab suure täpsuse ning 
on ka pika aja jooksul 
stabiilne. 

GENESI CARBONIO 360

Me ei räägi ainult uuest värvipüstolist, millel on 
parandatud toimivust ja vähenenud tootekulu. 

Me räägime värvimaailmas toimunud revolutsioonist. 
Kulus üle 2 aasta uuringuid ja õppimist, et lõpule viia 
kõige ambitsioonikam innovatsiooniprotsess, mida 
kunagi on üritatud.

Tõeline, sügavalt struktuurne innovatsioon.

Metallist sisu, nagu ka praegustel tehnoloogiatel, 
kaetud kõige kergema, kõige luksuslikuma ja 
kõrgefektiivseima saadaval oleva materjaliga: 
SÜSINIKKIUGA.

Keskendumine kõigile, ka väikseimate komponentide, 
detailidele, tegi sellest värvipüstolist AINULAADSE, 
lihsalt põneva professionaalse tööriista.

GENESI CARBONIO 360 puhul on säilitatud värvipüstolitele olulisi võtmefunktsioone, nagu 
näiteks nõela-otsiku-õhusuudmiku ja toote läbipääsud, lisades ainulaadse viimistluse ja 
prestiižsed detailid, mis annavad kasutajale võrreldamatud eelised.

360 g: kergeim 
viimistluspüstol turul.

Sepistatud 

alumiiniumkere, mida on 

töödeldud 5-teljelisel 

CNC-pingil, mis on 

kaetud süsinikkiuga. 

Vastupidavuse, 

töökindluse ja kerguse 

kombinatsioon.

DGT digitaalne surve-
regulaator, koos 
kiirühendatava digitaalse  
manomeetriga ning 
1/4"VK 30° kuul-
liigendiga ühendusega.

Varustatud kõrgtehnoloo-
gilise korpuse, õhuotsiku ja 
düüsiga, garanteeritakse 
kättesaamatu pihustamine 
ja atomiseerimine, 
ülekandeeffektiivsusega üle 
70%.

Metallist südamik, süsinik-
kiu võlu, ergonoomika ja 
keerukam kuju, tähelepanu 
detailidele. Valmistatud ja 
kujundatud 100% Itaalias.

Aeg, kasutamine, lahustid: 
miski ei suuda rikkuda selle 
värvipüstoli ilu, pinna-
viimistlust ja funktsionaalsust.
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4 erinevat mudelit, mis 
vastavad iga värvija 
vajadustele ja harjumustele.

HTE base: aluskihtide jaoks 
HTE clear: lakkidele    
HVLP: aluskihtide jaoks
GEO: aluskihtidele ja lakile. 

VASTUPIDAVUS

Esimene süsinikkiust 
värvipüstol, 
turulolevatest kõige 
kergem



GEOHTE base HTE clear HVLP

NÕEL - DÜÜS - 
VEDRUD
AISI 303 roostevaba 
teras

KORPUS
Sepistatud alumiinium 
ja süsinikkiud

KÄEPIDE
Süsinikkiud

SUUDMIKU 
MUTTER 

Süsinikkiud

PÄÄSTIK 
Süsinikkiud

SUUDMIK
Nikeldatud 

messing
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