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Kayu, které držíš v ruce, jsem 
kompletně navrhl, vyrobil a sestavil 
tady v Česku. Je vysoustruženo ze 
špalíku masivního recyklovaného dřeva, 
vnitřní stěny pera jsou pak z poctivé 
mosazi. Barevné části soustružím  
z hliníku a osobně eloxuji, hrot, 
konvertor a tři magnety jsou v každém 
peru to jediné, co nevyrábím. Hroty 
kupuji v Německu přímo od firmy 
Schmidt, magnety mi nechává  
na míru vyrobit firma Unimagnet.

Na krabičky a tiskoviny používám 
recyklovaný papír, plstěné obaly  
pro nás šije paní Modráková a krabičky 
vyrábí paní Kurfürstová. 
Tím, že držíš v ruce tohle pero, 
potvrzuješ, že plnícím perem se 
nepodepisují pouze smlouvy, a zároveň 
dokazuješ, že poctivé řemeslo se ani 
dnes neztratí. A krom toho pomáháš 
plnit pár lidem jejich životní sen.

Díky za to!
Michal Klaška
Zakladatel Kayu.cz a realizátor svých snů

JAK SE DĚLÁ KAYU
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HROT     I      MAGNETICKÝ KROUŽEK     I     GRIP       I      BAREL

KONVERTOR    I    BOMBIČKA
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ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ

Přestože je celé pero vyrobeno ručně  
a s maximálním úsilím, je třeba při jeho 
používání myslet na to, že je opravdu 
dřevěné. Hrubé zacházení, časté pády  
nebo zanedbávání údržby se na jeho 
vzhledu i funkci jistě projeví.

Teardrop je naše vlastní značka 
kvalitních v Evropě vyráběných 
inkoustů a náplní do psacích potřeb.

Více info najdete na webu www.kayu.cz  
nebo www.teardrop.ink.

ZKUSTE INKOUSTY 
TEARDROP

Vřele doporučuji používat na pero obal, jeden 
základní je součástí tohoto balení. 

Obal a pravidelné čištění prodlouží životnost 
Tvého pera několikanásobně.

Muj tip
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PLNĚNÍ PERA

Používáš- li konvertor, pak odšroubuj barel od gripu. 
Vyprázdni konvertor od zbytků inkoustu otáčením 
horního konce, dokud pístek uvnitř nedosáhne  
do svojí nejspodnější polohy. Pozor, z hrotu možná 
vyteče pár kapek inkoustu. Pak ponoř celý hrot  
a začátek gripu pod hladinu inkoustu a otáčej horním 
koncem konvertoru, dokud pístek nedosáhne svojí 
nejvrchnější polohy. Tím je pero naplněné. Jemně  
ho očisti hadříkem a našroubuj barel.

PLNĚNÍ KONVERTOREM

Používáš  -li bombičky, pak odšroubuj barel od 
gripu, vyjmi starou bombičku a zasuň místo ní do 
gripu novou bombičku. Je potřeba ji s cvaknutím 
zamáčknout tak, aby došlo k perforaci ústí a spuštění 
toku inkoustu. Kayu je kompatibilní s bombičkami 
univerzální mezinárodní velikosti.

PLNĚNÍ BOMBIČKAMI Pokud plníš pero bombičkami nebo 
déle nepsalo, bude chvíli trvat, než se 

rozepíše, protože inkoust musí stéct do 
hrotu. Pokud máš čas, postav naplněné 

pero hrotem dolů a chvilku počkej. Máš-li 
konvertor a spěcháš, můžeš zkusit vytlačit 

ikoust z konvertoru otočením horního 
konce a posunutím pístku kousek dolů.

Muj tip
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PERO S KONVERTOREM
Stačí jen odšroubovat barel a hrotem nasávat 
a vypouštět místo inkoustu čistou (nejlépe 
destilovanou) vodu, jako kdyby se pero plnilo 
inkoustem. Proplachuj dokud  
z hrotu nevytéká voda bez zbarvení,  
v ideálním případě bude i průhledná stěna 
konvertoru úplně čistá a také bez zbarvení 
po inkoustu. Jakmile máš hotovo, osuš 
pero hadříkem a našroubuj barel. Nikdy 
nesundávej konvertor z gripu, může to 
způsobit vytékání inkoustu.

ÚDRŽBA PERA

Vřele doporučuji čistit pero pokaždé, když ho plníš, 
nejméně ale jednou za dva měsíce. Pravidelně 
také kontroluj čistotu samotného hrotu a víčka 
zevnitř a zbavuj je případných zbytků inkoustu 
či nečistot. Pokud pero nebudeš déle používat, 

uchovávej ho bez inkoustu a propláchnuté.

PERO S BOMBIČKAMI
Po odšroubování barelu máš v zásadě dvě 
možnosti. Můžeš celý grip bez bombičky 
oplachovat pod proudem tekoucí vody, 
občasné profouknutí se také povoluje.  
Anebo budeš sofistikovanější a pomocí 
injekční stříkačky s jehlou a nasazené 
prázdné bombičky propláchneš celý 
mechanismus důkladně viz obrázek. 
Proplachuj, dokud nevytéká čistá voda,  
pak osuš hadříkem a nasaď barel zpět.

Muj tip
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ČIŠTĚNÍ POVRCHU PERA

Pokud se na peru objeví nějaká 
skvrna od inkoustu či něčeho ji-
ného, doporučuji očistit hadříkem 
namočeným do Alpy nebo citronky. 
Odolnější skvrny zkus odstranit tech-
nickým lihem, ale na dřevěné části 
ho používej jen výjimečně, protože 
neprospívá povrchu. Nepoužívej 
ředidla, benzíny a jiná rozpouštědla. 
To by mohlo dopadnout katastrofou.To by mohlo dopadnout katastrofou.

Pokud by se Ti náhodou stalo, že některý z dílů 
poškodíš, nemusí být vše ztraceno. Na webu

www.kayu.cz si na mě najdi kontakt a ozvi se 
mi. Něco určitě vymyslíme. Některé části mohu 

vyměnit za nové a jiné třeba půjdou opravit. 
Žádný strach, nějak to vyřešíme.

Muj tip



ŘEKNI O KAYU DÁL

Michal Klaška 
michal@kayu.cz  I  +420  607  771  342  I  www.kayu.cz

Jestli Ti Kayu dělá radost, budu rád, když o něm řekneš 
svým přátelům nebo napíšeš svůj názor na sociální sítě.

Přeju, ať se Ti s Kayu dlouho a dobře píše. 

Inkoust obsažený v peru se velmi 
špatně odstraňuje z pokožky,  
textilu i ostatních povrchů, 
doporučuji tedy s perem nakládat 
dle toho. Pozor taky na to, že pero 
obsahuje magnetické součásti.

Magnety mohou mít vliv na funkci 
kardiostimulátorů a implanto-
vaných srdečních defibrilátorů. 
Pokud máš tyto dodatečné 
přístroje, udržuj je od pera 
v odpovídající vzdálenosti.

Magnety mohou poškodit přístroje, 
jako jsou TV, notebooky, pevné 
disky, kreditní karty, hodinky, 
mobily a další. Pokud to nemáš 
vyzkoušené, udržuj tato zařízení 
a objekty v dostatečné vzdálenosti.

Nezapomen !


