
Ao completar 32 anos de existência, a ELAGA AERÓGRAFOS é uma nova marca. 
Durante todos esses anos, foi a LINCE AERÓGRAFOS que conquistou a confiança 
dos usuários de aerógrafos das mais diversas áreas, tais como: ilustradores, artistas 
plásticos, artesãos, esteticistas, pintores de automóveis entre tantos outros.
Agora a LINCE AERÓGRAFOS chama-se ELAGA AERÓGRAFOS, numa alusão ao
seu fundador João Elaga.
Buscando sempre aprimorar os seus produtos, a Elaga Aerógrafos, utiliza na 
fabricação de suas peças, modernas maquinas computadorizadas e ferramental
exclusivamente desenvolvidos para obter um rígido controle de qualidade que 
irão proporcionar a garantia final do produto e reposição imediata de peças a 
qualquer momento. 
A montagem é feita manualmente e todos os aerógrafos são testados individualmente.
Nossa linha de produção é composta por aerógrafos de dupla ação e aerógrafos
de ação simples

ELAGA AERÓGRAFOS
Rua 13 de Maio, 220   Serrana - SP  

Cep 14150-000
tel. (16) 3489-1990   

32 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE

Industria brasileira

ELAGA
Aerógrafos

32 anos32 anos

89 61

108 2

Componentes internos cromados

Molas de aço inox

Materiais de primeira qualidade

Agulha de aço inox cirúrgico

Bico de tinta sem anéis de vedação

Produzido no Brasil

Valorize essa marca



5ELAGA- BRASILStudio
BRASILELAGA-7 Versatile

AS BRASILELAGA-1

ELAGA-5   STUDIO ELAGA-7   VERSATILE

ELAGA-1   AS ELAGA - MP

Aerógrafo de ação dupla, mistura interna, 
indicado para ilustrações e detalhes
finíssimos.
Bico de tinta 0,27 mm
Capacidade 2,0 ml

Aerógrafo de ação dupla, mistura interna, 
indicado para ilustrações, modelismos, 
retoques automotivos, etc.
Bico de tinta 0,32 mm
Capacidade 6,0 ml 
*Capacidades 2,0 ml, 15 ml e 30 ml, 
adquiridos separadamente.

Aerógrafo de ação simples, mistura interna, 
indicado para modelismos, artezanatos, 
retoques automotivos, etc.
Bico de tinta 0,32 mm
Capacidade 30,0 ml 

Aerógrafo de ação simples, mistura interna, 
indicado para modelismos, artezanatos, 
retoques automotivos, etc.
Bico de tinta 0,5 mm
Capacidade 30,0 ml 

BRASILELAGA-MP

Cabo com regulagem
Belíssimo cabo de madeira lustrada

Frasco 30 ml Caneca 15 ml Caneca 2 ml

Frasco e canecas para o modelo ELAGA-7  VERSATILE

(para os modelos ELAGA-5 STUDIO e ELAGA-7 VERSATILE)


