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Hoofdstuk 1

Kleuren, schrijven en tekenen
Knutselen

Kleuren

Schilderen

> Een catalogus vól producten voor jouw kunstwerk
Of je nou voor een prachtig schilderij gaat of vooral

in acht hoofdstukken: van kleuren, schrijven & tekenen

op zoek bent naar handige hulpmiddelen voor op school,

tot kunstgereedschap en van schoolartikelen & krijt tot

in deze catalogus vind je een ruim aanbod aan artikelen

cadeaupapier & feestartikelen. Kortom: alles voor jouw

voor jouw creatief project. De catalogus is ingedeeld

kunstwerk!
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Tekenen en schetsen
De fineliner

> FIJNSCHRIJVERS

Geef kleur
aan je creaties 
Fĳnschrĳvers, ook wel fineliners genoemd,
zĳn viltstiften die net zo dun of zelfs
dunner schrĳven dan een balpen. Vandaar de
0,05mm
0,1mm
0,2mm
0,3mm
0,4mm
0,5mm
0,6mm
0,7mm
0,8mm
Staedtler Pigmentliner 308 1,0mm
1,2mm
0.3-2.0mm
• Om te schetsen, voor mandala, te
set à 4 stuks assorti
(1-3-5-7mm)
tekenen en te schrijven.
Set à 6 stuks assorti
• In metaal gevatte punt.
4+2 gratis
• Gepigmenteerde, documentechte inkt.
set à 7 stuks assorti met
• Lichtecht en waterbestendig.
gratis vulpotlood
• Zwart.
Set à 6 kleuren 0.3mm
Set à 6 kleuren 0.5mm
• Deze Staedtler fijnschrijver voldoet
Display à 120 stuks assorti
aan de ISO14145-2 norm.

633228
633221
633226
633222
633227
633223
633229
633224
633230
633235
633236
633237
633225
633220
633243
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ze schrĳven ook letterlĳk fĳn. Ze schrĳven
soepel en liggen goed in de hand. En ze zĳn
perfect voor gebruik met linialen of
sjablonen dankzĳ de met metaal omhulde
punt. De fineliners zĳn verkrĳgbaar op waterbasis én op basis van gepigmenteerde inkt.

Uni-ball ﬁjnschrijver Pin

zwart
Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw
Doos à 10 stuks
Set à 4 kleuren
Set à 10 kleuren
Set à 24 + 6 gratis kleuren
Set à 26 + 10 gratis kleuren

Artline ﬁjnschrijver
• Technische markeerstift voor
grafische tekeningen, schetsen,
illustraties en kalken.
• Pigmentinkt op waterbasis.
• Xyleenvrij en met veiligheidsdop.

632170
632171
633238

Staedtler ﬁjnschrijver 334
Triplus
• Triplus fineliner driekantig model.
• Voor een minder vermoeiend schrift.
• Dry Safe inkt, de fineliner kan enkele
dagen openliggen zonder uit te drogen.
• Schrijfbreedte 0,3mm.

naam fineliner . Maar ze zĳn niet alleen dun,

632091
632092
632093
632099
632098
632089
632090

• Een verzorgde en precieze lijn.
• Super Ink punten met verschillende
dikten: bestendige pigmenten,
permanent, water- en lichtbestendig.
• Precieze lijn.
• Ideaal voor plannen, calques, ruwe
schetsen, enz.
• In de kleur zwart.

0,03mm
0,05mm
0,1mm
0,2mm
0,3mm
0,4mm
0,5mm
0,6mm
0,7mm
0,8mm
brush
etui à 5 breedtes
0,05, 0,2, 0,4, 0,5 en 0,7mm
etui à 5 breedtes
0,1, 0,3, 0,5, 0,6 en 0,8mm

1389019
632602
632603
632604
632605
632606
632607
632608
632609
632610
1389015
632612
632613

0,15mm zwart
1000051
0,2mm zwart
632581
0,25mm zwart
632601
0,3mm zwart
632591
0,35mm zwart
632611
0,4mm zwart
1000052
0,45mm zwart
632631
Sakura ﬁjnschrijver Pigma
0,5mm zwart
632621
blister à 3 stuks zwart
632637
Micron
0.4mm blister à 3 stuks assorti 6 3 2 5 8 4
0.4mm blister à 3 stuks assorti 6 3 2 5 8 3
• Unieke en ongeëvenaarde kwaliteit
etui à 6 breedtes zwart
632639
pigmentinkt.
set à 6 kleuren
784143
632636
• De diverse kleuren en lijndiktes geven etui à 6 breedtes
+ 1 brushpunt zwart
je de ultieme controle over je uit te
set 7 + 1
784144
voeren schrijf- of tekentaak en
0.4mm blister à 8 stuks assorti 6 3 2 5 8 5
schrijfstijl.
Etui à 9 kleuren
632638
• Uitermate geschikt voor technisch en 0.4mm display à 36 stuks
632586
artistiek illustreren en tekenen, maar assorti
display à 36 stuks assorti
632632
ook als archiveerpen.

0.05mm zwart
634970
0.1mm zwart
630510
0.2mm zwart
630505
0.3mm zwart
630506
0.4mm zwart
630507
0.5mm zwart
630508
0.6mm zwart
634971
0.7mm zwart
634972
0.8mm zwart
630509
4-delige set 0.2-0.4-0.6-0.8mm 6 3 4 9 7 3
4-delige set 0.1-0.3-0.5-0.7mm 6 3 4 9 7 4

Sakura ﬁjnschrijver Pigma
Graphic
• Sakura Pigma Graphic met een
puntdikte van 1,0 of 2,0 mm om lijnen
• De diepzwarte Pigma-inkt is lichtte tekenen of vlakken in te kleuren.
echt, resistent tegen chemicaliën,
• In 1982 ontdekte en patenteerde
archiveerbaar en wordt wereldwijd
Sakura een unieke formule voor inkt
gebruikt door designers, archivarissen,
die op alle facetten zó kwalitatief
goed en chemisch complex is dat deze manga-artiesten, cartoonisten en
hobbyisten.
sindsdien wereldwijd de kwaliteits
1385351
standaard is geworden voor betrouw- 1.0 mm zwart
1385353
bare, permanente, archiveerbare inkt. 2.0mm zwart
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> TEKENPENNEN EN INKT

Stabilo Point 88
• De fineliner om mee te schrijven,
tekenen en schetsen.
• Soepel schrijvende fineliner.
• Ideaal voor linialen en sjablonen
dankzij de metaal omhulde punt.
• Lange schrijfduur.
• Droogt niet uit, zelfs niet als de dop
er enige tijd af is.
• Inkt op waterbasis.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• Doos à 10 stuks.

46 zwart
13 ijsgroen
40 rood
22 pruissisch blauw
41 blauw
26 apricot
36 smaragd groen
32 ultramarijn blauw
33 lichtgroen
43 lichtgroen
44 geel
45 bruin
50 donkerrood
51 turquoise
53 turquoise groen
54 oranje
55 paars
56 roze rood
57 azuur blauw
58 lila
59 licht lila
63 aardegroen
89 donker oker
94 lichtgrijs
96 donkergrijs
40 neon rood
33 neon groen
24 neon geel
54 neon oranje
neon roze
97 diepkoud grijs

633131
633149
633132
633155
633133
633156
633134
633143
633157
633144
633135
633137
633142
633139
633158
633136
633148
633138
633163
633147
633159
633164
633167
633141
633140
633112
633114
633115
633116
633119
633113

Rotring Tikky Graphic
ﬁjnschrijver
• Tikky Graphic.
• Een fijne vezels-punt is water bestendig met degelijke gepigmenteerde inkt
en een metalen nib voor nauwkeurig
tekening.
• Free- inkt technologie zorgt voor een
constant hoge lijnkwaliteit tot de
laatste druppel.

• Het venster in de houder bevat de
hoeveelheid inkt links in het reservoir
op elk gewenst moment.
632081
632082
632083
632084
632085
632087
632088

0,1mm
0,2mm
0,3mm
0,4mm
0,5mm
0,6mm
0,8mm

Rotring Rapidograph
tekenset
• Alleen geschikt voor tekenen op
transparanten.
• Inktlijnen die gemakkelijk weggeradeerd kunnen worden.

• Het capillaire systeem voorkomt vlekken en de pen kan zonder lekken tot
het eind toe worden leeggeschreven.
• Speciale inkt met een vertrager tegen
uitdrogen en aankoeken.
• De pen kan tijdens werkonderbrekingen open blijven liggen.
3-delige set
4-delige set

700275
700274

Stabilo ﬁjnschrijver Sensor

Pentel ﬁjnschrijver TRJ50
Tradio
• Fraaie fijnschrijver met vulpenachtige
punt.
• Werkt met vloeibare inkt en capillair
systeem.
• Zeer diepe kleuren.
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• Ideaal voor ontspannen schrijven
en schetsen.
• Navulbaar met MLJ20 vulling.
• Matzwarte houder.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
fijnschrijver
Tradio TRJ 50 zwart
Vulling zwart voor
Tradio TRJ 50

632041
632049

• Deze fineliner met de meeverende
punt is er, naast de fijne punt van
0,5 mm, ook met een medium punt
van 0,7 mm.
• De fineliner is ideaal voor het
creatieve werk, zoals handletteren
en tekenen.
0.3mm zwart
blister à 1 stuk zwart 0.3mm
0.3mm rood
0.3mm blauw
blister à 1 stuk blauw 0.3mm
0.3mm groen
0.3mm lichtgroen
0.3mm lila
0.3mm roze

633151
633321
633152
633153
633323
633154
633244
633246
633245

0.3mm turquoise
Etui à 4 kleuren 0.3mm
Etui à 8 kleuren 0.3mm
0.7mm zwart
0.7mm rood
0.7mm blauw
0.7mm groen
0.7mm lila
0.7mm roze
0.7mm lichtgroen
0.7mm turquoise
etui à 8 kleuren 0.7mm
etui à 4 kleuren 0.7mm

633247
633168
633248
633091
633092
633093
633094
633097
633096
633095
633098
633100
633099

Rotring Rapidograph
tekenpen
Rotring Rapidograph
tekenkop
• Losse tekenkoppen Rotring voor
Rapidograph.

0,13mm
0,18mm
0,25mm
0,35mm
0,50mm
0,70mm

paars
rood
wit
geel
bruin
blauw

700241
700242
700243
700244
700245
700246

• Roodbruine houder met dop, clip
en inktpatroon.
• Alleen geschikt voor tekenen op
transparanten.
• Inktlijnen die gemakkelijk weggeradeerd kunnen worden.

• Het capillaire systeem voorkomt
vlekken en de pen kan zonder
lekken tot het eind toe worden leeggeschreven.
• Speciale inkt met een vertrager
tegen uitdrogen en aankoeken.
• De pen kan tijdens werkonderbrekingen open blijven liggen.
0,25mm
0,35mm
0,50mm
0,70mm

wit
geel
bruin
blauw

700233
700234
700235
700236
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Rotring Rapidograph
capillaire inktpatronen
• Geschikt voor transparantpapier,
tekenpapier en tekenkarton.
• Gemakkelijk vloeiend.
• Hoge dekkingsgraad.

•
•
•
•
•

Goede hechting.
Veeg- en watervast.
Lichtecht.
Reproduceerbaar.
Past in alle Rotring Rapidograph
tekenpennen.

zwart

701251

Talens
Ecoline

Bic omsteekpenhouder/
tekenpenhouder
• Omsteekpenhouder en kroontjes
schrijfpunt voor schetsen en
technisch tekenen.

Inclusief een Atome tekenpen 7 5 0 2 0 0
Blister met extra 6 punten
1388318

Talens Oostindische
tekeninkt
Pelikan Oostindische inkt
• Bijzonder geschikt voor penselen en
trek- en tekenpennen.
• Voor tekenen en schoonschrijven.
• Kleur: zwart.
• Vloeit gemakkelijk.
• Inkt is goeddekkend, lichtecht en
kopieerbaar.

tekeninkt tube 9ml
Scribtol flesje 30ml

609030
609032

• Potje met Talens Oost-Indische inkt.
• Deze vertrouwde zwarte tekeninkt
geeft een fraai diepzwart resultaat en
is zeer lichtecht.
• Je kunt Oost-Indische inkt op
• Oost-Indische inkt is verdunbaar
verschillende manieren aanbrengen,
met water en na droging watervast.
bijvoorbeeld met een een tekenpen
• Geschikt voor vele soorten ondergronden zoals (technisch) tekenpapier, of aquarelpenselen.
11ml
zwart
609043
karton, polyesterfilm en calqueer30m zwart
609042
papier.

OOK L
VERKR OS
IJG
BAAR! -

Talens Ecoline is een vloeibare waterverf en gewaardeerd om de heldere en briljante kleuren. Vloeibare Ecoline
en de Ecoline Brush Pens zijn los van elkaar te gebruiken, maar ook uitstekend te combineren. De kleuren zijn
eenvoudig onderling te mengen en daarnaast vermengbaar met water.

De beste resultaten worden
bereikt op Ecoline papier en
Ecoline printpapier, speciaal
ontwikkeld voor de kleurproducten van Talens Ecoline!

Talens Ecoline
Printpapier, A4 wit
Art. nr. 580040

407 donker oker
374 rozebeige
580 pastelblauw
374 blauwviolet
507 ultramarijnviolet
738 licht koudgrijs
533 indigo
666 pastelgroen
381 pastelrood
522 turquoiseblauw
508 pruisischeblauw
422 roodbruin
Talens Ecoline brushpennen 640 blauwgroen
440 donker sepia
656 woudgroen
• Als je ooit met Ecoline hebt gewerkt, 201 lichtgeel
dan weet je hoe onvoorstelbaar helder 506 donker ultramarijn
700 zwart
en briljant de kleuren zijn.
202 donkergeel
• Ecoline wordt voor veel verschillende
706 donkergrijs
toepassingen gebruikt zoals hand661 turquoisegroen
lettering, bullet journaling, illustraties, 602 donkergroen
237 donkeroranje
kalligrafie, modeontwerpen en
579 pastelviolet
productdesign.
902 blender
• Bij elke toepassing zorgen de briljante
334 scharlaken
kleuren altijd weer voor een levendig 390 pastelroze
resultaat.
657 bronsgroen
• Ecoline hecht prima op aquarelpapier, 318 karmijn
361 lichtroze
tekenpapier en karton.

630867
630869
630882
630853
630868
630871
630863
630854
630872
630883
630873
630857
630878
630858
630874
630855
630875
630851
630865
630861
630879
630864
630856
630876
630850
630852
630866
630877
630862
630859

TS
MEER SE K
I
BESCH
BAAR!
Talens Ecoline Brush Pen
Set van 5 stuks
Art. nr. 142387

Talens Ecoline Brush Pen
Pastel set van 10 stuks
Art. nr. 1000114

Talens Ecoline Brush Pen
Additional set van 30 stuks
Art. nr. 1386493

www.royaltalens.com
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Talens Ecoline
10 x 30 ml set
Art. nr. 701104
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> TEKENPLATEN

> VULPOTLODEN EN POTLOODSTIFTEN

Rotring Rapid tekenplaat
• Lichte, slag- en krasvaste kunststof.
• De magneetklemlijst kan circa 10 vel
80gr papier bevatten.
• Met paralleltekenliniaal en linieerapparaat.
• Verplaatsing parallelliniaal geschiedt
aan alle zijden van het bord langs
een zeer nauwkeurige rail.
• Diverse accessoires verkrijgbaar.

Rotring Proﬁl tekenplaat
• Lichte, slag- en krasvaste kunststof.
• De magneetklemlijst met twee schalen
kan circa 10vel 80gr papier bevatten.
A4
• Extra papierklem.
• Met paralleltekenliniaal en linieerliniaal. A3

737010
737011

A3
A3

737001
737012

Pentel potloodstiften
Pentel vulpotloden P-serie
• Vast 4mm geleidingsbuisje voor
technisch tekenen langs liniaal en in
sjabloon.
• Kunststof houder met metalen voorstuk, clip en drukknop.
• Grip met fijne ribbels.
• Zes stuks HB stiftjes.
• Doos à 5 stuks.

Ø0,3mm P203
Ø0,5mm P205
Ø0,5mm P205
Ø0,5mm P205
Ø0,7mm P207
Ø0,9mm P209

> LIGHTPADS

bruin
zwart
rood
groen
blauw
geel

712330
712350
712356
712357
712370
712390

• Super hi-polymer stiften.
• Materiaal is een mengsel van
kunsthars, grafiet en carbon.
• Soepel en breukvast.
• Lengte: 60mm, grote schrijflengte.
• Zeer dichte structuur voor een diepzwarte lijn en exacte lijndikte.
• Dit product bestaat voor 100% uit
gerecycled materiaal.
• Koker à 12 stuks.

Ø0,2mm B zwart
Ø0,3mm B zacht
Ø0,3mm HB
Ø0,3mm H hard
Ø0,3mm 2H
Ø0,5mm 2B zeer zacht
Ø0,5mm B zacht
Ø0,5mm HB
Ø0,5mm F middel
Ø0,5mm H hard
Ø0,5mm 2H
Ø0,5mm 3H
Ø0,5mm 4H zeer hard
Ø0,7mm 2B zeer zacht
Ø0,7mm B zacht
Ø0,7mm HB
Ø0,7mm H hard
Ø0,7mm 2H
Ø0,9mm 2B zeer zacht
Ø0,9mm B zacht
Ø0,9mm HB
Ø0,9mm H hard

713235
713236
713237
713239
713240
713255
713256
713257
713258
713259
713260
713261
713262
713275
713276
713277
713279
713280
713295
713294
713297
713299

> HOUTSKOOL EN HOUTSKOOLPOTLODEN

Makkelijk overtrekken?

Ga voor de lightpads
Lichtbakken

Mankin Male
• Deze prachtige houten tekenpop
is ideaal voor bewegingsstudies en
vergemakkelijkt de origineel getrouwe
weergave van de menselijke propor-
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ties.
• De verstelbare modelpop is ideaal
voor het bestuderen van menselijke
bewegingen.
30cm

1000361

• Lichtbak, ideaal hupmiddel bij stencilling, embossing, tattoo en handlettering.
• In A3 en A4 formaat.
• Geschikt voor een stopcontact en USB
ingang.
A4
A3

1000352
1000353

Lightpads, ofwel lichtbakken, zijn
speciaal ontworpen voor o.a. scrapbookers, tatoeëerders en tekenaars.
Het is ideaal voor het overtrekken van
vormen en afbeeldingen bij projecten
als stenciling, handlettering en bij
naaiprojecten. Ga je voor optimaal
comfort? Maak dan gebruik van
transparant papier.

Bruynzeel houtskool Design
• Extra hoge kwaliteit houtskool.
• In staafvorm, rond en vierkant.
• Intense houtskool afgifte.

doosje à 5 staafjes

710960
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Tekenhulpmiddelen

> GRAFIETPOTLODEN

Foutje?

Gewoon uitgumm
Foutje gemaakt? Geen paniek!
Met een gum begin je net zo
vaak opnieuw als je maar wilt.
Zo ga jij door tot de perfecte
tekening of tekst overblijft.
Gummen zijn er in vele soorten

n

en maten; van klein en handzaam
voor in je etui tot grote gummen
voor grove fouten. Wil je opvallen
met je gum? Ga dan voor een
grappige variant in een leuke
kleur of speelse vorm.

> GUMMEN

Bruynzeel Teens
graﬁetpotloden

Faber Castell Goldfaber
graﬁetpotloden
• 8-Delige set voor tekenen, schetsen
en ontwerpen in monochrome tinten.

• De set bestaat uit 6 Goldfaber
grafietpotloden in de hardheden 2H,
HB, B, 2B, 4B, 6B en een puntenslijper
en een stofvrije gum.
• Set is van uitstekende kunstenaars
kwaliteit en speciaal voor beginners,
studenten en hobbyisten.
set à 6 hardheden

640096

• Glutenvrije grafietpotloden van
Bruynzeel, perfect voor het tekenen
en schijven op school.
• De grafietkern van het potlood wordt
gemaakt uit de beste grondstoffen die
zorgen voor een goede afgifte.
blister à gum en slijper
• Bruynzeel Teens is speciaal ontwikkeld blister à 5 stuks
blik à 6 hardheden
voor de scholier en de student.

edding potloodgum

Bic potloodgum Galet
640318
640317
640409

• Zeer zacht rubberen gum voor grafiet
potloodlijnen.

doos à 20 stuks
Doos à 12 stuks
blister 2+1 gratis

721402
721403

• edding kunststof radeergum voor
potlood.
• In kunststof manchet.

44x24x11mm
969705
44x24x11mm Doos à 20 stuks 7 2 0 3 2 0

Bruynzeel kneedgum Teens
• De kleurige kneedgummen van
Bruynzeel zijn onmisbaar in je
schooletui en nu heb je ze gelijk in
drie verschillende kleuren!
• Handig als je nauwkeurig grafietpotlood wilt uitgummen of gewoon
om mee te kneden tijdens de les.
• De kneedgummen zijn glutenvrij,
PVC vrij en gemaakt op basis van
kunsthars.
blister à 3 stuks
pot à 48 stuks
blik à 120 stuks

Pelikan potloodgum WS30

721503
721508
721509

• Zacht wit potloodgum.
• Rechthoekig stuk.
• Ook geschikt voor gevoelige
papiersoorten.
• 50% natuurrubber.

37x30x9mm blister à 3 stuks 7 2 0 0 3 3
37x30x9mm doos à 20 stuks 7 2 0 0 3 1

Eberhard Faber potloodgum
EF-585440

• Beschadigd het papier niet.
• Geschikt voor potlood en kleurpotlood.
• Verpakt per 20 stuks.

Bruynzeel Design Graphite
graﬁetpotloden
• Derwent Academy Schetspotloden
hebben een 6,9 mm zeshoekige
grafietgrijs omhulsel.
• De dikte van de grafieten potloodkern
is afhankelijk van de hardheid; 2,2 mm
voor het hardere grafiet (2B - 5H)
en 2,8 mm voor het zachtere grafiet
(3B - 6B).
• De potloden zijn gemaakt van hout
en het grafiet is van hoge kwaliteit.
• Ze zijn gemakkelijk te slijpen en
breukbestendig.
• De zeshoekige houder maakt het
potlood gemakkelijk vast te houden
en te gebruiken, vooral voor
doos à 12 hardheden
gedetailleerde tekeningen.

12

Bruynzeel kneedgum Design

640117

• De enige echte Bruynzeel kneedgum.
• Geschikt voor potlood en houtskool
tekeningen.

• Door zijn kneedbare vorm is hij ook
heel goed bruikbaar voor details.
kneedgum

721501

• Het speciale gum voor zacht gummen. gumpotlood

720897
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Tekenhulpmiddelen
> PUNTENSLIJPERS

Eberhard Faber potlood/
inktgum EF-585443
• Gecombineerd potlood/inktgum.
• Rood/blauw afgeschuind tablet.

Staedtler potloodgum
Mars plastic
• 50% natuurrubber.
• Verpakt per 40 stuks.
potlood/inktgum

720898

• Zachte, witte plastic gum voor
potloodlijnen op papier, transparant
tekenpapier en tekenfilm.

• Met individuele cellofaanwikkel.
• Doos à 20 stuks.
65x23x10mm
20 stuks

Doos à7 2 1 2 2 1

Maped puntenslijper Shaker

Maped gum Essentials Pastel
• Handige en trendy gum.
• Nu verkrijgbaar in pastel kleuren.
• Efficiënt, ergonomisch en soft.

display à 40 stuks assorti

720256

•
•
•
•

• Wordt assorti kleuren geleverd.
• Individueel product voorzien van EAN
Puntenslijper met opvangbakje
code.
Ook geschikt voor 3-kantige potloden.
1-gaats assorti
340208
Grote opvangcapaciteit.
340210
Ovaal model: past in etui of bureaulade. 2-gaats assorti

Maped gum Zenoa
• Volledig beschermde gum
• houdt gum schoon in etui of
bureaulade
• roterend voor optimaal gebruik
• PVC vrij
• assorti kleuren
• individueel product voorzien van EAN
code.

Staedtler gumpotlood Mars
Rasor
•
•
•
•

Gumpotlood om punctueel te gummen.
Met borsteltje.
Zonder ftalaten en latex.
Hout van gecertificeerde, verantwoord
met kwast
beheerde bossen.

1387685

display à 20 stuks assorti

720245

Maped puntenslijper Cosmic

Maped gum Cosmic

• Stoere blikken slijper 1-gaats.
• Sterk en handig in je etui.
• Cosmic blauw en paars.

• Driekantige gum met 3 kleuren.
display à 24 stuks assorti

Staedtler doezelaar

Staedtler sandpapier

• Papierwisser voor alle materialen
die geschikt zijn voor schaduwen en
mengen zoals houtskool, (pastel)krijt
en pastelpotloden.
• Gebruik zandpapier om te scherpen
en schoon te maken.
• Inhoud maten: 1, 4, 6 en 8.

• Blister met 12 vellen fijn zandpapier
op een houten handvat.
• Ideaal voor het scherpen van bijv.
tekenpotloden, pastelpotloden,
houtskool, krijt en doezelaars.
• Kan gebruikt worden om conische
vormen of elliptische punten te maken.

blister à 4 breedtes

14

1387684

blister à 12 vel

1387689

720258

Maped puntenslijper Galactic

• De Galactic wordt geleverd in assorti
kleuren.

• De potloodslijper die nooit stoort.
• Met één druk op de knop komt een
afgebroken punt uit de potloodslijper.

1-gaats assorti
1-gaats display à 24 stuks
assorti

340851
340206

Maped puntenslijper Croc
•
•
•
•

Puntenslijper.
Grappig ontwerp.
Met uittrekbaar opvangbakje.
mini: opbergen, maxi: gebruiken.

1-gaats assorti
2-gaats assorti

340852
340853

• Voor normale en dikke potloden.
• 2 verschillende kleuren, 3 kleurcombinaties.
• Verpakkingseenheid pak à 5 blisters.
2-gaats assorti blisterverpakking

340213
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2xAA

Puntenslijper Linex
elektrisch wit
Stabilo puntenslijper
Easy 3-in-1

3 gaats links roze
3 gaats links blauw
3 gaats links petrol
3 gaats rechts roze
• Geschikt voor 3 verschillende
3 gaats rechts blauw
potlooddiktes.
3 gaats rechts oranje
• Verkrijgbaar in links -en rechtshandige 3 gaats rechts groen
3 gaats rechts petrol
uitvoering.
display à 12 stuks assorti
• Verkrijgbaar in roze en blauw.

Maped puntenslijper Globe
• De klassieker onder de potloodslijpers.
• Voorzien van een metalen opvangbakje.
1-gaats doos à 16 stuks assorti 3 4 0 2 0 4

340838
340839
340835
340840
340841
340833
340834
340832
340831

• Puntenslijper op batterijen voor
standaardpotloden.
• Auto-stop-functie.
• Met transparant opvangreservoir
zodat het gemakkelijk te zien is als
deze vol is.
• Werkt op 2 1,5 V AA-batterijen,
niet inbegrepen.

elektrisch wit

961101

Staedtler puntenslijper
dubbel met potje Noris Club
Stabilo puntenslijper Woody
• Speciale puntenslijper voor de extra
dikke potloden van Stabilo.
• Ø10mm.
• 1-gaats.

display à 12 stuks assorti

340836

• Geschikt voor 2 verschillende diktes.
• Metalen slijpergedeelte.
• Met afsluitklepje, die het verlies van
slijpafval verhindert.
• Deksel met drukknoppen tegen
ongewenst openen.
• 2-gaats.

grijstransparant

340845

4xAA

Desq puntenslijper 230
elektrisch

Dahle puntenslijper 133

Quantore puntenslijper
metaal
Quantore puntenslijper groot
•
•
•
•

Zwart.
Met opvangbak.
2-gaats.
Doos à 12 stuks.

16

•
•
•
•
groot

Doos à 12 stuks

340829

Licht metaal.
Voor normale potloden.
1-gaats.
Doos à 36 stuks.

aluminium

Doos à 36 stuks 3 4 0 8 3 0

• Puntenslijper in grijze kunststof
behuizing met zwarte accenten.
• Geschikt voor het slijpen van gewone
en kleurpotloden tot een doorsnee
van 11,5 mm.
• Traploze punteninstelling.
• Met rubberen grip zodat ze de buiten
kant van het potlood niet kunnen
beschadigen tijdens het slijpen.
• Met stalen frees en tafelklem.
• Automatische slijpstop.
• Afmeting: 95x75x75mm.

• Elektrische puntenslijpmachine.
• Werkt op 4 penlite batterijen
(exclusief).
• Geschikt voor potloden met een
doorsnede van maximaal 8mm.
• Uitgerust met stalen frees.
• Huis van breukvast kunststof.
• Met transparant slijpselbakje.
• Afmetingen: 145x45x80mm.
• Gewicht: 175gr.
grijs

342102

wit

342140
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> LINIALEN

Quantore liniaal
• Transparante kunststof liniaal.
• Plat model.
• Aan één zijde mm-verdeling.
30cm

Maped liniaal Flex Soft

M+R liniaal transparant
• Transparante, lichtgetinte kunststof.
• Plat model.
• Aan een zijde mm-verdeling en aan de
andere zijde een inktrand.

343032

20cm
30cm
40cm
50cm

343006
343007
343008
343009

• De Maped Flex linialen zijn (bij
normaal gebruik) onbreekbaar.
• De bovenzijde is voorzien van een
antislip soft touch laag voor een
betere grip.

• Door de moderne markering is de
schaal beter af te lezen.
• Als extra hulpmiddelen is er een
verbeterde 0-punt markering en een
visuele identificatie elke 5 cm.
• Wordt in blauw of groen geleverd.
20cm assorti
30cm assorti

343024
343001

Maped liniaal Twist’n Flex
• De onbreekbare Twist’n Flex’s linialen
kunnen keer op keer worden gedraaid
en gebogen.

• De 0 markering is makkelijk te vinden
door de visuele indicatoren om de 5 cm.
• 100% onbreekbaar.
• Nu in nieuwe kleuren met een
leuk patroon bedrukt.
30cm assorti

343004

> METEN IS WETEN

Van metaal tot hout

Voor iedere
toepassing een
liniaal

M+R liniaal aluminium
• Aluminium liniaal met inktrand en
antislip-strip.
• Witte opdruk met mm-verdeling en
inches.

20cm
30cm
50cm

343021
343023
343025

Voor iedere toepassing heb je een aparte
liniaal. Zo zijn er houten, metalen,

Rumold liniaal hout
• Beukenhout met metaalinleg.
• Afgeschuinde kant met mm-verdeling
en inktrand.
30cm

343044

kunststof (transparant of in kleur)
en ﬂexibele linialen.
De metalen liniaal is bĳvoorbeeld handig
wanneer je gebruik maakt van een mes om
dingen uit te snĳden. De flexibele liniaal
is perfect voor gebruik bĳ gebogen voorwerpen en de transparante kunststof
liniaal gebruik je wanneer je de lĳnen
op het papier op elkaar af wilt stemmen.

Maped liniaal Classic
• Gedrukt met UV inkt voor een slijtvas20cm
te bedrukking.
30cm
• Voorzien van een inktrand.
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Maped liniaal Cosmic
343015
343014

• Handige linialen van 30cm.
• Passen goed in je etui.

• Leuk te combineren met de Maped
Cosmic scharen, gummen, potloden,
puntenslijpers en etuis.
• Verkrijgbaar in blauw en roze.
30cm opvouwbaar assorti
30cm assorti

343030
343029
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Staedtler liniaal aluminium
• Aluminium liniaal met inktrand en
antislip-strip.
• Zwarte opdruk met mm-verdeling aan
de bovenzijde.

• Boogliniaal met inktrand.
• Loden kern met vinyl ommanteling.
• Geschikt voor het tekenen van bochten.

343000

30cm

Staedtler geodriehoek

Linex boogliniaal
buigbare 30cm
50cm
60cm

1385382
735327
735328

Aristo geodriehoek ﬂexibel

• Geodriehoek van onbreekbaar kunststof.
• Met blauwe gradenboog.
• Met inktnoppen.
• 16cm.

16cm

736026

• Transparant van flexibel Astralon,
waardoor hij minder gemakkelijk
breekt.
• Combinatie van liniaal, gradenboog,
driehoek en parallelliniaal.

16cm flexibel

736300

> GEODRIEHOEKEN EN GRADENBOGEN

Maped geodriehoek Technic
• Stabiele geodriehoek met vaste grip
(16cm) of afneembare grip (26cm).
• Door de grip is de driehoek gemakkelijk
van de tafel te pakken.
• Hypotenusa 16 of 26cm.
• Heeft 4 functies in 1: gekalibreerde
driehoek, het tekenen van symmetrische lijnen, het tekenen van parallelle
16cm 45 graden
lijnen en het is een gradenboog.
• Per stuk in een zakje met ophangoog. 26cm 45 graden

Rotring Geodriehoek
Aristo TZ-driehoek

736027
736028

>

Maped geodriehoek
Technic Flex

Quantore geodriehoek
• Transparante geodriehoek.
• Plexiglas.
• Combinatie van liniaal, gradenboog
en driehoek.
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14cm

343101

• Markeringen 7° en 42° steken
duidelijk af.
• Met handgreep.

• Transparant plexiglas.
• Horizontale en verticale
schaalverdeling.
• 180° hoekverdeling.

• Deze bestseller heeft 4 functies in
één: een gekalibreerde driehoek, het
tekenen van symmetrische lijnen, van
parallelle lijnen en het is een gradenboog.

22,5cm
32,5cm

736306
736307

• Professioneel geodriekhoek gemaakt
van hoogwaardige en duurzame
materialen voor de beste precisie
te bekomen en heeft afgeschuinde
randen.

• Gemaakt uit kristalheldere plastiek
materiaal.
16cm

736020

TEKENHAKEN

M+R tekenhaken
• De Geo-Flex is bijzonder flexibel en
daardoor onbreekbaar (bij normaal
gebruik).
16cm 45 graden

736317

• Blauw transparante kunststof
tekenhaak.
• Met millimeterverdeling.
60cm
75cm

735916
735917
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> GEODRIEHOEKEN EN GRADENBOGEN

> SJABLONEN

Zo gebruik je
een gradenboog
Een gradenboog is een handige tool voor het meten
en tekenen van hoeken. De gradenboog heeft in de
meeste gevallen een halfronde vorm, maar er zijn ook
gradenbogen in een volledige cirkel (360 graden).
Maakt de gradenboog je volledig in de war? Niet nodig!
Het is heel eenvoudig om met dit instrument graden op
te meten. Plaats het midden van de gradenboog over
het middelpunt of een hoekpunt, van de hoek die je wilt
opmeten. Roteer de gradenboog vervolgens zo dat één
been van de hoek is uitgelijnd met de basislijn. Volg het
tegenoverliggende been van de hoek tot de metingen
op de boog van de gradenboog én je hebt je antwoord!

Maped kompasroos
•
•
•
•

360graden kompasroos.
Center gemarkeerd.
Ergonomische grip.
Aflezen van graden in de leesrichting.

120mm

736422

Linex lettersjablonen

Linex technische sjablonen

• Schriftsjablonen voor het snel en
eenvoudig vervaardigen van teksten.
• In huis, op school, op kantoor of in
de winkel.

• 165x95x1mm.
symbolen voor kracht -en
zwakstroominstallaties

731184

10mm
20mm
30mm
50mm
100mm
set à 3 stuks

731210
731211
731212
731213
731214
1385380

Kangaro Koershoekmeter
• Een koershoekmeter werkt met een
onderverdeling in 360 graden en
bestaat uit 2 draaibare schijven.
• Hiermee kun je de koers bepalen of
uitzetten.
• Leg de koershoekmeter met het
• Je kan er ook hoeken van gebouwen
midden op je beginpunt, draai de
mee meten (een gewone hoek, een
noordpijl (0 graden) naar het noorden
stompe hoek, een scherpe hoek of
en draai de rode lijn naar de plaats
een gestrekte hoek).
waar het punt zich bevindt wat je wilt
126mm
736425
meten en lees daar de koers af.

Linex cirkelsjablonen
• Cirkelsjablonen in verschillende
formaten.
• Voor 0,5mm pen.

22 cirkels Ø 1-35mm
39 cirkels Ø 1-35mm
39 cirkels Ø 1-35mm

731102
731106
1385384

Linex radeersjabloon
• Gemaakt van het beste roestvrij staal
met 26 openingen om uit te gummen. radeersjabloon

1386346

> SCHAALLATEN

M+R schaalstokken
• Driekantige precisie-schaalstok.
• Lengte 30cm.

22

schalen
1:2,5:5:10:20:50:100
1630
schalen
1:20:25:331/3:50:75:100 1635
schalen
1:20:25:50:75:100:125 1631
schalen
1:100:200:250:300:400:500
1632

735700
735702
735701
735704

Staedtler tekensjabloon
Rotring Archtect schaalstok
• Gebroken wit hoogwaardig stabiele
kunstofliniaal waarbij de precisiedivisies in beide richtingen
genummerd zijn.
• Maatmarkeringen zijn metriek.

M+R cirkelsjabloon
• Twee gekleurde flutings.
• Ideaal voor architect en
ingenieurswerk.
• 1: 75/750/10/100.
50cm

735613

• Cirkelsjabloon volgens DIN 3.
• Transparant geel styrolux.
• Cirkels van 1.0-36mm in stappen van
3,5mm tot 10mm.
• Met 360/5° en 100/1% verdeling.

• Met mm verdeling, inktrand en 4 hoekranden: R20, R22, R25 en R28.
• Verpakkingseenheid per stuk.
circelsjabloon

106580

• Met deze spirograaf maak je in een
paar draaien een prachtig ontwerp van
perfecte geometrische vormen.
• Gebruik in combinatie met verschillende soorten pennen, stiften en
potloden in verschillende kleuren voor
design cirkels
uren plezier.

343028
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Nauwkeurig alle
soorten rondjes tekenen

Met de juiste passer
is het een makkie
Wanneer je met een passer werkt, wil je dat die niet uitschiet,
geen onderdelen kwijtraakt en niet in je vinger prikt. Een
passer moet gewoon doen waarvoor hij gemaakt is: een
perfect uitgetekende cirkel maken. Maar omdat niet elke
cirkel hetzelfde is, heb je veel verschillende soorten passers.
Wil je weten welke passer het beste bij jou past? Vraag het
ons, wij helpen je graag verder.

Wist je dat...
de passer rond 1.000
Christus al werd
gebruikt? Dat zien
we aan het aardewerk
dat uit die tijd is
opgegraven!

Maped passer Stop System

Maped passer Stop en Safe

Maped passer Start

Maped passer Study

Maped passer Origin

Maped passer Innovation

• ‘Stop System’ concept: klemt de
passerbenen in de juiste positie.
• Metalen benen.
• Afgeschermde passerpunt.
• Blokkeren van de benen door middel
van een hefboommechaniek.
• Schokbestendige verpakking.
• Gepatenteerd: exclusieve innovatie
van Maped.
• Display à 10 stuks.

• Kunststof passer in actuele kleuren.
• Voorzien van het Maped Stop
Systeem.
• Ergonomische kop.
• Automatisch intrekbare passerpunt.
• Passer, inzetstuk en vulling in
onbreekbaar kunststof doosje.
• Display à 10 stuks.

•
•
•
•

• Maped Study passer van metaal
met een extra potloodvulling.
• De kop heeft een goede grip.
• Verpakt in een stevige opbergbox
met een geïntegreerde liniaal.

• Klassieke stalen passer met een
perfecte stijheid van materiaal.
• Passer, inzetstuk en vulling in
kunststof doosje.

• Exclusieve Maped innovatie.
• Gepatenteerde stop system innovatie:
intuitieve blokkering van de benen.
• Beschermkapje beschermt de punt
en de vulling.
• 2mm vulling.

3-delig assorti

710017

3-delig assorti

710003

Klassieke schoolpasser.
Onbuigzame metalen benen.
Schokbestendige verpakking.
Inhoud; 1 START passer, 1 universele
adapter, 1 koker met potloodvullingen.

3-delig assorti

710015

2-delig assorti
2-delig pastel assorti
5-delig assorti

710035
710005
710014

3-delig assorti

710004

3-delig assorti

710019

Maped boogpasser Technic
Premium
• Technische en moderne vormgeving.
• Hoge precisie door scharnierende
arm.
• Voor cirkels tot 300mm.
• Via speciale draadspindel snel
en precies instelbaar.
• Inhoud; 1 x technic premium boogpasser, 1 x 0,5 potlood inzetstuk,
1 x universele adapter, 1 x koker met
potloodvullingen.
4-delig assorti
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Maped passerstiften in koker
• Te gebruiken in alle passers met
2 mm stiften.
• Plat doosje neemt weinig ruimte
in etui.
• Koker à 10 stuks.
2mm

710021

710018
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> PASSERS

Staedtler passer 552
• Snelverstelpasser van top kwaliteit.
• Volledig uit metaal vervaardigde
passer met kunststof druktoetsen.
• Geleverd met een universeel
aanzetstuk en een koker met reserve
onderdelen.

Quantore passer
• Metalen passer in stevige bewaardoos.
• Inclusief universeel passerinzetstuk en
3-delig assorti
koker met reservevulling.

703105

Staedtler passer 55050

3-delig

710022

• Voorzien van driekantige, ergonomische
passerbenen.
• Verpakt in een kunststof etui met
klapdeksel en een liniaal aan de zijkant.
3-delig
• Deze set bevat een basispasser.

710023

Staedtler passer 550 Noris
Rotring inzetpasser Compact

• Cirkels tot 360mm diameter.
• Snelle en nauwkeurige radiusinstelling. • Verwisselbare inzetstukken Ø4mm
diameter.
• De licht lopende spil kan door
• Lengte 170mm.
stelschroeven worden vastgezet.
• Stiftendoos en reservenaald.
• Beide benen met scharnier.
3-delig
703100
• Ergonomische kunststof applicaties
4-delig
703099
en inkepingen.
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• Noris 550 schoolpasser zit in een
etui met klapdeksel.
• Precisiepasser voor de eerste tekenoefeningen op school.
• Met stompe veiligheidsnaald.
• Max. cirkel diameter ca. 300mm.
• Lengte 124mm.
• Set bevat passer 550 50 met
reserve potloodstukje.

Staedtler passer 554
• Verkrijgbaar in de kleuren metallic
blauw, metallic rood, metallic groen
en metallic violet.
2-delig metallic rood
2-delig metallic blauw
2-delig metallic groen
2-delig metallic violet

1387688
1387687
1387691
1387690

Staedtler passer 55002

• Deze set bevat een precisiepasser
met snelverstelling door middel van
een draaiwieltje en een universeel
te gebruiken adapter.

• Voorzien van driekantige, ergonomische passerbenen.
• Verpakt in een kunststof etui met
klapdeksel en een liniaal aan de zijkant. 4-delig

710025

• Precisiepasser met telescopisch
verlengstuk.
• Traploze geleiding om precies en
moeiteloos de juiste radius te kunnen
instellen.
• Buigbaar potlood- en naaldstuk.

• Verwisselbaar potloodstukje met
Ø 4,0mm plug.
• Verwisselbare naald.
• Max. cirkel-Ø ca. 360mm, met
telescopisch verlengstuk ca. 470mm.
• Lengte 146mm.
3-delig

710027
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> KALLIGRAFIEPENNEN EN STIFTEN

Drie handige tips

Voor de perfecte
kalligrafie
1 Experimenteer eerst met verschillende
kalligraﬁepennen. Alleen zo kom je te
weten welke pen het beste bij je past.

2 Begin vervolgens met het oefenen van
simpele en vloeiende bewegingen.
Ga pas voor het maken van teksten
wanneer je dit onder de knie hebt.

3 Zet bij bewegingen naar beneden

Itoya kalligrafeerpen CL10

meer druk en bij bewegingen naar boven
minder druk. Op deze manier zorg je
voor de mooiste verhouding tussen
dunne en dikke lijnen.

• Tweezijdige kalligrafeerpen.
• 1,5 en 3,0mm lijnbreedte.
zwart
rood
blauw
groen
violet
roze

600600
600292
600293
600294
600298
600299

Staedtler kalligraﬁepen duo
• Kalligrafieset duo markerpen met
2 punten: 2 en 3,5mm voor kleine en
grote letters in 5 kleuren lichtechte
pigmentinkt.
doos à 5 kleuren
blister à 12 kleuren
blister à 24 kleuren

600604
600626
600628

Rotring Artpen
• Combineer de balans en de vorm van
de penpunt van een vulpen, met het
gemak van een moderne vulpen met
een comfortabele grip.
• De penpunten zijn gemaakt van het
fijnste roestvrij staal; gemakkelijk
te vervangen en zorgen voor lang
gebruik.
• Ze zijn compatibel met alle rOtring
ArtPen-lichamen.
• Blaas de kunst van de kalligrafie nieuw
leven in en maak van elk stukje schrift
een klein kunstwerk.
• De Artpen wordt geleverd met
2 vullingen met zwarte inkt.
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extra fijn
fijn
medium
breed

1387085
1387088
1387087
1387086

edding kalligrafeerstift 1255

• Gepigmenteerde, permanente, zeer
lichtbestendige inkt op waterbasis,
watervast op bijna alle oppervlakken.
• Voor kalligraferen en zeer zacht
schrijven.

• edding 1255 kalligrafie pen in 2mm,
3,5mm en 5mm.
• Viltstiften met kalligrafie-punt.

zwart 2,0mm
zwart 3,5mm
zwart 5,0mm
zwart set met 3 lijnbreedtes

600607
600606
600605
700611

Bruynzeel kalligraﬁesets
• Professionele kalligrafeersets met
wisselbare metalen punten.
beginnersset
set de Luxe

600609
600608

Sheaﬀer kalligraﬁeset
Viewpoint

• verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren
en puntdiktes. De
• Schoonschrijven is een kunst, maar
met deze Sheaffer pen, wordt jij de
artiest.

• Verander je woorden in kunst.
• De ideale pen voor iedere kalligraaf,
met een rubberen grip en een venster- 0.8mm roze
1.3mm blauw
tje voor het inkt-niveau. Inclusief
2.0mm groen
2 inktpatronen.

600596
600597
600598
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> GEL- EN ROLLERPENNEN

Uni-ball rollerpen Signo
Glitter

Uni-ball rollerpen Signo
Metallises
•
•
•
•
•

Geweldige metallic kleuren.
Bestendige pigmenten.
Heldere en duurzame kleuren.
Gaat langer mee en droogt vlugger.
Ideaal voor uitnodigingen en
scrapbooking.

goud
zilver
etui à 5 kleuren
etui à 8 kleuren

615147
615148
614152
614154

• Geweldige glitterkleuren.
• Roller met super inkgel: bestendige
pigmenten, permanent, water- en
lichtbestendig.
• Glittereffecten, heldere en duurzame
kleuren.
• Schuin schrijven tot een hoek van
45 graden, zonder het papier te
krassen.
• Ideaal voor uw wenskaarten en scrap- etui à 5 kleuren
etui à 8 kleuren
booking.

Pentel gelpen K230M

614151
614153

• Watervaste inkt op gelbasis.
• Rubber grip voor comfortabel schrijven.
• Dop met sterke metalen clip.

• In metaal gevatte grote schrijfpunt.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
wit
goud
zilver

614240
614249
614248

Pentel gelpen K118

• Voorzien van rubber grip voor meer
schrijfcomfort.
• Clip in schrijfkleur.
• Schrijfbreedte 0.4mm

• Watervaste pigmentinkt op waterbasis wit
goud
en gel.
zilver
• Mooie en diepe kleuren.

614148
614149
614150

Uni-ball rollerpen Signo Broad
Metallic
• Roller met super inkgel: bestendige
pigmenten, permanent, water- en
lichtbestendig.
• Metallic effecten, heldere en duurzame
kleuren.
• Gaat langer mee en droogt vlugger.
etui à 4 kleuren
• Ligt goed in de hand, dankzij de
etui à 5 kleuren
comfortabele grip.

Pentel gelpen K108-P Milky

614156
614155

Pentel rollerpen BL77
• Geweldig om mee te tekenen,
versieren en schrijven, bijvoorbeeld
voor (wens)kaarten, handlettering en
bullet journaling!
Sakura Gelly Roll
• De 0.6mm schrijfpunt geeft een
• Heldere, diepe kleuren door de speciale lijnbreedte van 0,35mm.
pigment gel-inkt op waterbasis.
blister à 12 kleuren Moonlight 6 1 2 6 5 9
612657
• Altijd dezelfde hoeveelheid inkt, zonder blister à 12 kleuren Metallic
blister à 12 kleuren Stardust 6 1 2 6 5 8
druk te zetten.
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• Ideale samensmelting van gel en
vloeibare inkt zorgen voor een
ongeëvenaard schrijfcomfort.
• Navulbaar met Pentel LR7 vulling.
• Dit product bestaat voor 54% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd
de inkt.
• Schrijfbreedte 0,4mm.

zwart
rood
blauw
groen
violet
bruin
lichtgroen
turquoise
donkerblauw
oranje
roze
lichtblauw
blister à 4 kleuren basis
blister à 4 kleuren fun

614441
614442
614443
614444
614449
614469
614464
614468
614463
614453
614454
614455
614448
614447

• De kleuren oranje, roze, geel en groen
lichten op met blacklight.

oranje
geel
• De pastelkleurige gel-inktroller is zowel
lichtgoren
geschikt op wit als zwart papier.
roze
• De gel-inkt is goed dekkend en ideaal lichtblauw
voor onder andere het verfraaien van violet
wit
wenskaarten.

614076
614075
614074
614079
614073
614078
614070

zwart
rood
blauw
PILOT rollerpen Frixion
groen
lichtblauw
Uitgumbaar
paars
paars
• Write-delete-repeat rollerpen in één.
oranje
• Zonder gum, zonder wisser, zonder
roze
abrikoos oranje
papierbeschadigingen.
• De speciale inkt reageert op warmte, koraal roze
hemelsblauw
door wrijving met het rubber uiteinde
wijnrood
van de pen wordt de inkt onzichtbaar. set à 4 kleuren basis
• Navulbaar met vulling 2261.
set à 4 kleuren fun
set à 8 kleuren
• Schrijfbreedte 0,4mm.
set à 12 kleuren
• Doos à 12 stuks.

635971
635972
635973
635974
635978
635979
1000138
635976
635977
1000136
1000137
1000139
1000140
1000146
1000147
1000148
1000149

• Ideaal voor het markeren en ontwerpen
op donker papier.
• Het glanzende glitter effect blijft
• Innovatieve gelroller die 2 verschillende
zichtbaar op donker papier.
kleuren laat zien afhankelijk van de
• Lijndikte 0,5 mm.
lichtval en de kijkhoek.
• Verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren.
• De kleuren veranderen op licht/donker
set à 8 kleuren
614147
papier.

Pentel gelpen Hybrid K110
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> BRUSHPENNEN EN STIFTEN

Van blokletters tot brushletters

Handlettering
maakt er
iets moois van

De handgeschreven kaarten en teksten zijn
niet meer weg te denken. En er zijn ontelbare mogelijkheden! Kies je voor simpele
blokletters of ga je voor de versierde letters
of brushletters? Er zijn diverse boeken
Pentel Brushpen SES 30C

verkrijgbaar die je hier bij helpen. En het

• Brush met een extra fijne borstelpunt.
• Ideaal voor illustraties, schetsen en
handletteren.
• Ook voor geavanceerde brushlettering,
bijvoorbeeld voor sierlijke lussen en
accenten bij initialen.
• Niet navulbaar.
• Gemaakt van 81% gerecycled materi- blister à 4 kleuren
blister à 12 kleuren
aal.

grote voordeel? Het kan overal! Het enige

Staedtler brushpen
Marsgraphic 3001

wat je nodig hebt is een schetsblok, een
potlood, een zachte gum, een liniaal en

• Brushpen Marsgraphic met dubbele
punt.
• Flexibel zoals een penseel en een pen.
• Lijnbreedte ca. 1.0 - 6.0mm (penseel) blister à 12 kleuren
blister à 18 kleuren
en 0.5 - 0.8mm.
blister à 36 kleuren
• Assorti 18 kleuren.

gekleurde stiften, ﬁjnschrijvers of brushpennen.

630740
630741

630282
630280
630281

Pentel Aquash brushstiften

Pentel Brushpen SES 15C
• De sign brushpen is zeer geschikt
voor het maken van dunne en dikke
lijnen.
• Kleuren blijven briljant.
• Inkt op waterbasis.
• Door de constante hoge kwaliteit is
het ideaal voor kunstenaars, ontwerpers en iedereen die graag tekent en
schetst.
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blister à 3 stuks zwart edition
blister à 4 stuks assorti
blister à 4 stuks assorti
etui à 12 kleuren
etui à 12 kleuren

630739
630737
630738
1385349
630728

• Brushpen met sterke niet vervormbare
penseelstift.
• Transparante handvat is tevens
waterreservoir.
• Geen apart waterbakje nodig dus
overal te gebruiken.
• Inhoud waterreservoir 10 ml.
• Het nieuwe geleidesysteem zorgt ervoor dat, afhankelijk van het indrukken
van de houder, de penseelpunt exact
de gewenste watertoevoer krijgt.
fijn
medium
• Gemakkelijk te reinigen.
breed
• In fijn, medium en breed.

Chameleon ﬁjnschrijver

630732
630733
630734

Staedtler waterbrushstiften
• Waterpenseel Design Journey.
• Voor aquarelleren en schilderen.

• De zachte schacht en het ventielsysteem garanderen een gelijkmatige
waterafgifte.
• Inhoud maten: S, M, L en beitelpunt.
set à 4 breedtes

1387692

• Chameleon fineliners hebben een
gepatenteerd dubbel inktsysteem, met
inkt in de pen en in de dop.
• Om de kleuren onmiddelijk te laten
overvloeien, hoeft u alleen maar de
dop van de ene kleur een paar seconden op een andere fineliner te doen en
het blenden begint!

•
•
•
•

Schrijf, teken en kleur als geen ander!
Schrijfbreedte 0,3mm.
Ergonomisch ontwerp.
Dry-safe inkt op waterbasis.

primary blister à 6 kleuren
nature blister à 6 kleuren
floral blister à 6 kleuren
cool blister à 6 kleuren
bright blister à 12 kleuren
designers blister à 12 kleuren
bold blister à 24 kleuren
brilliant blister à 48 kleuren

1000030
1000031
1000032
1000033
1000034
1000035
1000036
1000037
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> KLEURSTIFTEN

Stabilo viltstift
pen 68 blikken
• Hoge kwaliteit viltstift met zeer intense kleuren.
• Voor lijnen en grote vlakken.
• Robuuste drukbestendige ronde punt.
• Droogt niet uit; de dop kan 24 uur van
de stift blijven.
• Inkt op waterbasis.
• Schrijfbreedte 1mm.

Viltstiften met penseelpunt
voor beginners en gevorderden

•
•
•
•
blik à 6 metallic kleuren
blik à 8 metallic kleuren
blik à 30 kleuren
blik à 40 kleuren
blik à 50 kleuren

633266
635077
633362
633363
633364

STABILO Pen 68 brush per kleur in doosje à 10 stuks of in etui:
631220 STABILO Pen 68 brush etui met 12 kleuren
631228 STABILO Pen 68 brush metalen etui met 25 stuks
Stabilo viltstift pen 68
• Hoge kwaliteit viltstift met zeer intense kleuren.
• Voor lijnen en grote vlakken.
• Robuuste drukbestendige ronde punt.

etui à 6 metallic kleuren
633269
etui à 6 kleuren fluor
633179
etui à 8 kleuren
635078
etui à 8 pastelkleuren
633250
Hoge kwaliteit viltstift met zeer
etui à 10 kleuren
633177
intense kleuren.
etui à 10+5 neon kleuren
633241
Voor lijnen en grote vlakken.
colorparade à 20 kleuren
633210
Robuuste drukbestendige ronde punt. colorparade à 20 kleuren lila 6 3 3 2 1 8
633219
Kan tot 24 uur zonder dop zonder uit colorparade à 20 kleuren
turquoise
te drogen.
rollerset à 25 kleuren Just like 6 3 6 2 1 9
Droogt niet uit; de dop kan 24 uur
you Edition blauw/dessin
van de stift blijven.
roletui à 30 kleuren
636218
display à 300 stuks Stabilo
633191
Inkt op waterbasis.
68 assorti
Schrijfbreedte 1mm.

Stabilo viltstift pen 68 sets

• Droogt niet uit; de dop kan 24 uur van
de stift blijven.
• Inkt op waterbasis.
• Schrijfbreedte 1mm.
• Doos à 10 stuks.

•
•
•

11
13
16
16
19
22
24
024
26
29
30
31
031
32
33
033
36
38
40
040
41
43
44
45
46
48
50
51
53
54
54

licht kobalt blauw
ijsgroen
licht smaragd groen
erika
purple
pruissisch blauw
citroengeel
neon geel
lichtroze
roze
vermiljoen
lichtblauw
neon blauw
korenbloem blauw
lichtgroen
neon groen
smaragd groen
aarderood
lichtrood
neon rood
donkerblauw
loofgroen
geel
bruin
zwart
karmijn rood
donkerrood
turquoise
blauwgroen
oranje
neon oranje

633353
633200
633344
633355
633198
633193
633345
633205
633199
633349
633356
633357
633343
633203
633194
633204
633201
633352
633359
633342
633183
633184
633185
633187
633181
633192
633182
633202
633207
633186
633206

55
56
056
57
58
63
65
75
88
89
94
95
96
97
98
810
841
836
805
820
843
855
856
59

paars
rood
neon roze
azuurblauw
lila
aardegroen
bergbruin
siena
lichtoker
donkeroker
lichtgrijs
middelgrijs
donkergrijs
zwartgrijs
paynes grijs
metallic goud
metallic blauw
metallic groen
metallic zilver
metallic koper
metallic lichtgroen
metallic lila
metallic roze
lichtlila

633188
633195
633209
633208
633189
633354
633347
633361
633346
633196
633348
633358
633197
633351
633360
633258
633259
633260
633256
633257
635074
635076
635079
633268
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46
48
32
36
54
Stabilo viltstift
56
51
Point Max Arty
51
13
• Hoogwaardige fineliner met intense
33
kleuren en robuuste nylon schrijfpunt. 4
01
• Schrijfbreedte 0,8 mm.
etui
• Blister met 12 kleuren.

Stabilo viltstift Trio Scribbi
• Driehoekige vorm voor stevige en
ergonomische grip in de kinderhand.
• Onverwoestbaar, met meeverende
dikke punt.
• Ontspannen kleuren en tekenen.
• 8 kleuren die allemaal uitwasbaar zijn,
etui à 8 kleuren
dus gemakkelijk te verwijderen van
set à 14 kleuren
handen en uit kleding.

631140
631138

zwart
karmijn rood
ultramarijn
groen
oranje
roze
azuur blauw
turquoise blauw
ijsgroen
licht groen
pastel assorti
assorti
à 15 kleuren

631149
631150
631152
631153
631196
631199
631197
631193
631195
631194
631137
631148
631198

2.0

Stabilo viltstiften Power

Stabilo viltstift Trio Deco
Stabilo viltstift Trio
Jumbo XL
• Viltstift met robuuste XL-punt en
uitwasbare inkt.

• Met ergonomische gripzone en
drukbestendige punt.
• Blister met 12 kleuren.
blister à 12 kleuren

631147

Stabilo viltstift Trio Frutti
• Iedere viltstift heeft zijn eigen
fruitige geur.
• Geblokkeerde punt voor een lange
levensduur.
• Geventileerde dop.
• Schrijfbreedte ca. 2 mm.
• Dankzij de driehoekige grip liggen de
stiften perfect in kinderhanden voor
eindeloos kleurplezier.
• Voor een goede houding, vanaf het
allereerste begin.
• Druk bestendige punt.
• Uitwasbaar.
• Etui met 12 viltstiften.

36

• Deze viltstiften maken kleuren
extra leuk, ze toveren de meest
sprankelende kleuren op papier!
• De robuuste XL punt van 3mm geeft
heel veel kleur af.

• Dankzij de dikke vorm en ergonomische driehoekige grip liggen ze
perfect in kinderhanden voor eindeloos
kleurplezier.
• De 8 metallic kleuren sprankelen het
mooist op wit papier en karton.
set à 8 kleuren

631163

• Viltstift met intense kleuren.
• Voor lijnen en vlakken inkleuren.
• Geblokkeerde punt verzekerd een
lange levensduur.
• Inkt op waterbasis.
• Droogt niet uit, kan weken zonder dop
liggen.
etui à 12 kleuren
etui à 24 kleuren
• Kogelvormige punt.
etui à 30 kleuren
• Schrijfbreedte 2mm.

635703
635705
635706

Stabilo viltstift Trio 2-in-1

set à 12 kleuren

631142

• Dubbele punt, dubbel plezier!
• Bespaart ruimte en tijd: een stift met
een dikke (2 mm) én dunne punt
(0,5 mm).
• Gebruik de dunne punt voor schrijven
en tekenen en de dikke punt voor
inkleuren.
• Doppen kunnen op elkaar worden
gestapeld dus ze raken niet kwijt.
• Beide kanten van de stift hebben
een ergonomische gripzone.
• Uitwasbare inkt (voorweken
aanbevolen voor optimaal resultaat).

Stabilo viltstift Cappi

set à 10 kleuren

631141

• Door het grotere gripvlak is minder
druk nodig om de pen of het potlood
vast te houden en de hand slipt
minder makkelijk weg.
• Hierdoor wordt de kinderhand niet
zo snel moe.
Stabilo viltstift Trio A-Z
• Uitwasbaar.
• Geventileerde dop.
• Deze producten zijn gebaseerd op het
• Druk bestendige punt.
feit dat kinderen een pen of potlood
• Schrijfbreedte ca. 0,7mm.
met driehoekige grip, automatisch in
etui à 30 kleuren
631143
de juiste houding vastpakken.

• Nooit meer een dop kwijt!
• Viltstiften met een speciale dop ring
waaraan de viltstiften bevestigd
kunnen worden, als sleutels aan een
sleutelhanger.
• Super handig voor op het bureau,
maar ook voor in de auto, trein of het
vliegtuig!
• De tube vorm is niet alleen leuk om te
zien, maar zorgt ook dat losse stiften
niet van de tafel kunnen rollen.
etui à 12 kleuren
etui à 12 kleuren
• De Cappi viltstiften kunnen 24 uur
etui à 24 kleuren
zonder dop en de inkt is uitwasbaar.

922720
922722
922721

37

Kleuren en tekenen

Kleuren en tekenen

Een breed scala aan viltstiften

Ze zijn onmisbaar!

Wil je tekenen of kleuren met een stift? Wij hebben
een breed scala aan stiften in ons assortiment.
Zo kun je kiezen uit dikke en dunne stiften in veel

Bic Kids Couleur viltstiften

verschillende kleuren, op waterbasis met solide

• Speciaal ontworpen voor kinderen.
• Gevarieerd aanbod van krijtjes,
kleurpotloden en stiften.
etui met 12 kleuren
631395
• De viltstiften zijn ultra uitwasbaar van medium punt
etui met 12 kleuren brede punt 6 3 1 3 9 7
handen en stoffen.

Bruynzeel viltstiften Teens

viltpunt. Gebruik glitterstiften voor een extra
speciaal eﬀect. Voor kinderen vanaf 2 jaar zijn de

• De 10 populairste kleuren viltstiften
met extra dikke, niet weg te drukken
punt.
• Inclusief witte wisstift.

stiften met een geventileerde veiligheidsdop aan
te raden. Deze zijn dermatologisch getest en

etui licht à 12 kleuren
etui donker à 12 kleuren

630407
630406

gemakkelijk te verwijderen van de huid en uit kleding.

Daarnaast hebben we ook veel verschillende stiften
in ons assortiment om mee te schrijven. Denk aan
stiften voor bijvoorbeeld kalligrafie, stiften voor
gebruik op kantoor zoals fineliners en markers
of stiften voor op whiteboards. Je kunt kiezen
tussen stiften op waterbasis of permanente
stiften. Stiften op waterbasis zijn met
name geschikt voor gebruik op papier
en karton. De permanente stiften
zijn waterbestendig en kunnen op

• Met de speciale punt kan je zowel
dikke als dunne lijnen kleuren.
• Met de witte stift kan je een gedeelte
‘afdekken’, zodat je hier niet met een
andere kleur per ongeluk overheen
• Deze viltstiften zijn perfect voor
creatieve volwassenen om te gebruiken kan gaan.
blik à 15 kleuren
631418
voor mandala’s, bullet journaling en
blik à 25 kleuren
631419
kleurboeken voor volwassenen!

Bruynzeel Expression Super
Points

de meeste oppervlakken worden
Bic Kids Visacolor XL
• Ideaal voor kinderen vanaf 3 jaar.
• Droogt niet uit, zelfs niet na 2 maanden zonder dop.

• Levendige kleuren.
• Afvwasbare inkt van kleding.
• Geblokkeerde extra brede punt.
blister à 8 kleuren
blister à 12 kleuren

630078
630077

Bic Kids Rainbow vilststiften
• Bic kids couleur kleurstiften etui 12.
• Inkt is ultra uitwasbaar, geblokkeerde
stift punt, lange levensduur, heldere
kleuren en medium punt.
• Nooit meer dopjes die kwijtraken
dankzij gepatenteerd opberg etui.
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set à 12 kleuren

gebruikt.

631396

• De verpakking bevat 10 stempelstiften
in verschillende kleuren en stempels.
Bruynzeel Kids super
• Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
stempelstiften
• Goede kleurafgifte.
• Inkt op waterbasis.
• Stempelen met de stempelstiften van
• Uitwasbaar uit de meeste textiel
Bruynzeel is ontzettend leuk
soorten.
en makkelijk!
• Glutenvrij.
• Versier je tekeningen of maak je eigen
set à 10 kleuren
1386495
postpapier!

Bruynzeel viltstiften Kids
• Met de hoge kwaliteit viltstiften
van Bruynzeel maak je de mooiste
tekeningen en kleur je de kleurigste
kleurplaten!
• Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

blister à 6 glitterkleuren
631416
blister Magic Points
631417
à 8 kleuren
blister Twin points
1386491
à 10 kleuren
blister Big Points à 10 kleuren 6 3 1 4 1 2
blister Mega Points à 10 kleuren 6 3 1 4 1 0
etui à 12 kleuren
631407
blister Twin points à 20 kleuren 6 3 1 4 1 5
blister Super Points à 10 kleuren 6 3 1 4 1 4
etui à 30 kleuren
631408
blister à 50 kleuren
631409
blister à 10 stuks kleuren
631413
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Carioca viltsiften

Dikke pret met
de viltstift

Met de gekleurde viltstiften van Carioca laat je
jouw creativiteit de vrije loop. De viltstiften zijn
uitwasbaar, waardoor de inkt gemakkelijk van
huid en textiel verwijderd kan worden. Perfect
voor een gezellige middag kleuren en knutselen!

Carioca viltstift Birello

Carioca viltstift Joy

Carioca viltstift Jumbo

Carioca viltstift Perfume

Carioca viltstift Stamperello

Carioca viltstift Doodles

• Voor al je knutsel- en kleurwerk.
• Viltstiften met dubbele punt: een fijne
en brede punt.
• Superwashable: inkt gemakkelijk
verwijderbaar van huid en uit textiel.
• Glutenvrij.

• Voor al je knutsel- en kleurwerk.
• Superwashable: inkt gemakkelijk
verwijderbaar van huid en uit textiel.
• Geblokkeerde punt.
• Diam. 2.6mm.
• Glutenvrij.

• Voor al je knutsel- en kleurwerk.
• Superwashable: inkt gemakkelijk
verwijderbaar van huid en textiel.
• Geblokkeerde punt.
• Diam. 6mm.
• Glutenvrij.

• Verschillende geparfumeerde kleuren
met de geuren van fruit en kruiden.
• Zonder allergenen.

• Stift met 2 punten: aan de ene kant
een kegelvormige punt, aan de andere
een stempelpunt.
• Leuk voor al je knutselwerk.
• Uitwasbaar.

• Viltstiften in een plastic pot.
• Uitwasbaar.

set à 12 kleuren
set à 30 kleuren
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1386812
1386821

set à 12 kleuren
set à 24 kleuren

1386810
1386814

set à 12 kleuren
set à 24 kleuren
set à 50 kleuren

set à 12 kleuren

1386818

set à 12 kleuren

1386808

pot à 100 stuks assorti

1386819

Carioca viltstift Baby
Valorous

Carioca viltstift Magic

• Kleurstiften voor kinderen vanaf 2
jaar.
• Uitwasbaar.
set à 12 kleuren

1386825

• Magische viltstiften die van kleur
wijzigen.
• Gebruik de witte magische stift op
de andere kleuren om een compleet
nieuw kleur te krijgen.
set à 10 kleuren

1386817

1386809
1386823
1386813
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Derwent Academy

Voor de beginnende
kunstenaar
Derwent heeft door de jaren heen wereldwijd al vele
artiesten geïnspireerd en zet dit voort met de Derwent
Academy. De Derwent Academy is ontwikkeld voor
beginnende kunstenaars die hun teken- en schildervaardigheden willen verbeteren. Ideaal voor kleuren,
tekenen en illustreren en geschikt voor iedereen die wil
experimenteren met verschillende producten en technieken.

Derwent Academy
Olie Pastelkrijt
Art.nr.: 640680

Staedtler kleurstift
Triplus 323
Steadtler viltstift Duo
• Viltstift met dubbele punt: fijne en
ultrafijne punt.
• Geschikt voor sketchen, tekenen,
illustreren, schrijven en kleuren.
• Lijnbreedte ca. 3,0 mm en 0,5 - 0,8
mm.

etui à 72 kleuren

631128

• Ergonomische, driekantige viltstift om
ontspannen en zacht te schrijven en
te kleuren.
• Stabiele, drukbestendige punt.
• Inkt op waterbasis.
• Uitwasbaar uit de meeste textielblik à 15 kleuren
soorten.
blik à 30 kleuren
• Lijnbreedte ca. 1,0 mm.

Derwent Academy
houten geschenkbox
Art.nr.: 640680

631134
631135

> KLEURPOTLODEN

Staedtler viltstift 326

Derwent viltstift

•

• Derwent Academy Metallic Markers
kunnen worden gebruikt voor fijn,
gedetailleerd werk of om snel veel
kleur toe te voegen aan uw werk.
• Perfect voor tekenen, decoreren en
schrijven.
• Werkt perfect op zwart papier!

•
•
•

• Dopje met ademkanaal volgens
ISO 11540 en BS 7272-1/2.
Inkt met levensmiddelenkleurstof,
• PP lichaam garandeert lange
op waterbasis.
levensduur.
Dry - safe inkt - kan dagenlang open
• Briljante kleuren.
liggen zonder uitdrogen (test ISO 554).
• Lijnbreedte ca. 1,0 mm.
Stabiele, niet-indrukbare punt.
Uitwasbaar uit de meeste
etui à 10 kleuren
631126
textielsoorten.
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set à 8 stuks metallic kleuren 6 3 0 6 1 8

• Deze potloden van hoge kwaliteit
zijn er in veelzijdige kleuren en ook
mengbaar, zodat u een brede reeks
Derwent kleurpotloden
van additionele tinten kunt creëren.
Academy
• Behuizing van natuurlijk hout.
• Kleurpigmenten van hoge kwaliteit.
• Derwent Academy is ontwikkeld voor
• Brengt snel en gelijkmatig kleur aan
beginnende kunstenaars die graag hun
op papier.
tekenvaardigheden willen ontwikkelen
blik à 12 kleuren
640061
en verbeteren.

• Gebruiksvriendelijke, water-oplosbare
potloden om levendige kleuren en
effecten te creëren.
• Water-oplosbare pigmenten van hoge
Derwent aquarel
kwaliteit.
kleurpotloden Academy
• Kan droog of met een beetje water
worden gebruikt voor een aquarel• Derwent Academy is ontwikkeld voor
verfeffect.
beginnende kunstenaars die graag hun
• Mengbaar voor een brede reeks
tekenvaardigheden willen ontwikkelen
additionele tinten.
en verbeteren.
blik à 12 kleuren
640060
• Behuizing van natuurlijk hout.
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Drie projecten, drie potloden

Welk potlood
moet ik kiezen?

Stabilo kleurpotloden Jumbo
• Robuust kleurpotlood met extra dikke
potloodkern.
• Kleurpotlood heeft een diameter van
10mm en de kleurstift 5mm.
• Intense kleuren en zeer gemakkelijke
kleurafgifte.
• De kleurpotloden hebben extra dikke
zeskantige vorm en zijn ideaal voor
kleine kinderhanden.
• Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Ieder project heeft zo zijn eigen type potlood
nodig. Wij zetten drie situaties mét bijhorend
potlood voor je op een rij.

set à 12 kleuren

Voor tekenen en kleuren
Met kleurpotloden kan je gedetailleerd te werk gaan. Wil
je werken met technieken waar kleuren met je vingers,
water en gereedschap worden verwerkt, kies dan voor
zachte en in water oplosbare kleurpotloden. Wil je dat
niet? Dan worden de harde en niet in water oplosbare
kleurpotloden aangeraden.

640006

Stabilo kleurpotloden
Color 979
• Klassieke zeskantige kleurpotloden
met een kleurkern van Ø2,5mm.
• Intense kleuren.

pak à 12 kleuren
pak à 24 kleuren
blik à 24 kleuren

640010
640011
640013

zwart
wit
pak à 6 kleuren
etui à 6 kleuren met
puntenslijper
pak à 10 kleuren
etui à 10 kleuren met
puntenslijper
blik à 18 kleuren
18 kleuren met puntenslijper
en penseel

640461
640460
640441
640442

blik à 12 kleuren
etui à 12 stuks
blik à 24 kleuren
etui à 24 stuks
blik à 36 kleuren
etui à 36 kleuren

640015
639999
640016
639998
640017
639997

Voor vaste gesmolten afdrukken
Oliepastels zijn ideaal voor het overbrengen van motieven en deze door middel van smelten te fixeren. Hoe je
dat doet? Teken en verf met oliepastels op (schuur)papier en plaats het met het motief naar beneden op een
vlak voorwerp zoals hout, tekenpapier of karton. Strijk
het uit en het motief wordt gespiegeld overgedragen.
Stabilo kleurpotloden
Greencolors
• Speciaal ontwikkeld potlood, gemaakt
van 100% FSC-gecertificeerd hout.
• Zeskantige potloodvorm met witte
strepen en milieuvriendelijke matte
coating.
• Kwalitatieve kern met intense
kleurafgifte.

etui à 12 stuks
etui à 24 stuks

Voor aquarel
Wateroplosbare kleurkrijtjes en potloden kunnen vervaagd worden en tot nieuwe kleuren worden gemengd.
Gebruik hiervoor water en een kwast. Let op: gebruik
aquarelpapier in plaats van normaal papier om te voorkomen dat het papier krult wanneer het nat wordt.

640000
640001

Stabilo kleurpotloden Woody
• Het 3-in-1-potlood; kleurpotlood, waskrijt en aquarel potlood ineen.
• Extra dik potlood (Ø10mm) die hecht
op bijna alle ondergronden.

640440
640443
1000181
640439

Stabilo kleurpotloden
Easycolors
Stabilo kleurpotloden Original
Stabilo kleurpotloden Trio Dik
• Driehoekige kleurpotloden met een
dikke kern van Ø4.2mm.
etui à 12 kleuren lang
• Intense kleuren.
• Lengte 17,5cm. (lang) of 8.75cm. (kort). etui à 24 kleuren lang
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640003
640002

• Gedeeltelijk aquarelleerbaar, de
contouren blijven zichtbaarlijnen.
Geschikt voor lichtdruk.
• Uitstekende lichtbestendigheid en
kleurintensiteit door zijn elastische
vulling en zijn uitgesproken stabiele

stift is hij bijzonder geschikt voor de
fijnste lijnen en contouren.
Doorsnede stift: 2,3 mm,
blik à 12 kleuren
blik à 24 kleuren
blik à 38 kleuren

640494
640495
640496

• Ergonomische kleurpotloden speciaal
voor links- en rechtshandigen.
• Driehoekige vorm en unieke antislip
uitsparingen verzekeren een ontspannen ligging in de hand.
• Hout uit duurzaam beheerde bossen
(PEFC gecertificeerd).
• 4.2mm kern.
• Kwalitatieve, break-proof kern.

Stabilo kleurpotloden
Aquacolor

doos à 12 kleuren linkshandig 6 4 0 4 9 2
doos à 12 kleuren rechtshandig6 4 0 4 9 3

• Kleurpotloden met aquareleffect,
verbluffend natuurlijk, intens en
gemakkelijk te gebruiken.
• Speciaal ontwikkeld voor alle creatieve
scholieren, studenten, hobbyisten en
professionele kunstenaars.
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• Magic Jumbo potloden geven
multicolor lijnen die van kleur veranderen door het draaien van de punt.
Koh-i-Noor kleurpotloden
• Dit is uniek bij vooral het kleuren van
Magic
grote vlakken zoals grasland, duinen,
luchten en zee etc.
• Verrassende, driekantige potloden
• Er ontstaan kleurschakeringen door
(10,4mm) vervaardigd van 100%
de 3-in-1 kleurstelling waardoor er
FSC hout.
een extra dimensie ontstaat, gebruik
• De stift van ieder potlood bevat
diverse kleurtechnieken voor nog meer
3 hoog gepigmenteerde kleuren, ieder
effecten.
potlood heeft een eigen kleurstelling.
• Dit is met normale kleurpotloden
• De ergonomische grip van de Magic
onmogelijk.
Jumbo kleurpotloden geven een
doos à 12+1 kleuren
640053
optimaal houvast en controle bij het
doos à 23+1 kleuren
640052
kleuren.

Bruynzeel kleurpotloden
Grote Meesters
• Bruynzeel Hollandse Meesters in
samenwerking met het Rijksmuseum.
• Glutenvrij en met zorg vervaardigd uit
verantwoord verkregen hout.
• De potloden zijn dubbel gelijmd, zodat
ze extra sterk zijn en de kans dat de
kleurkern breekt - bijvoorbeeld als het
potlood op de grond valt - minimaal is!
• Dit voorkomt gebroken punten en
blik à 24 kleuren
zorgt ervoor dat je het potlood amper blik à 24 kleuren
blik à 50 kleuren
hoeft te slijpen.

Bruynzeel kleurpotloden
Teens Soft
Bruynzeel kleurpotloden Kids
• De Kids serie van Bruynzeel bevat
handige kleurpotloden.
• Bijvoorbeeld de kortjakjes, speciaal
voor de kleine kinderhandjes en de
Twin Point voor dubbel zoveel kleurplezier.
• De artikelen zijn glutenvrij en de
leeftijd geschikt vanaf varieert tussen
de artikelen.

dik wasco blister à 6 kleuren
Twin Point blister à 12 kleuren
blister à 12 kleuren
Triple blister à 12 kleuren
blister à 20 kleuren
blister à 24 kleuren

640058
640054
640055
640059
640057
640056

• 100% Swiss Made.
• Gemaakt van Californisch FSC
Cederhout
• Potlood stiften zijn bij Caran d’Ache
verlijmd in het potlood waardoor stift
niet breekt bij het vallen van het
potlood.
• Superieure kwaliteit aquarel
kleurpotloden.
• Met zachte potloodstift van 3,8mm.
• Excellente lichtechtheid.

blik à 12 kleuren blauw soft
blik à 12 kleuren roze soft

640046
640047

mooie kleurafgifte hebben en onderling
goed mengbaar zijn.
• Kern van 2,9 mm.
Bruynzeel kleurpotloden
• Gebruik een kleurenpuntenslijper
Holland
voor de optimale levensduur van de
• Kleur er op los met deze 45 kwaliteits- kleurpotloden.
• Glutenvrij.
kleurpotloden van Bruynzeel.
blik à 45 kleuren
640079
• De potloden zijn gemaakt van hoog640021
waardige pigmenten, waardoor ze een blik 70-delig

Bruynzeel kleurpotloden
Expression Aquarel
Bruynzeel kleurpotloden
Expression Colour
• Kleurpotloden van hoge kwaliteit
met een sterke 3.3mm stift van
hoogwaardige pigmenten voor een
extra goede kleurafgifte.

• Verpakt in een mooi bewaarblik.
blik à 12 kleuren
blik à 24 stuks
blik à 36 kleuren
blik à 72 kleuren

640067
640068
640081
640082

• Aquarelpotloden van hoge kwaliteit
met een sterke 2.9mm stift van
hoogwaardige pigmenten voor een
extra goede kleurafgifte en volledige
oplosbaarheid met water.
• Zowel nat als droog aan te brengen.
• Inclusief penseel.
• Verpakt in een mooi bewaarblik.

640042
640078
640043

blik à 12 kleuren
blik à 24 kleuren
blik à 36 kleuren

Bruynzeel kleurpotlood
Jubileumblik
• Een complete set met 32 kleurpotloden, 12 metallic potloden,
18 aquarelpotloden, 4 grafietpotloden,
een waterverf penseel, 2 soorten
slijpers en een gum.

• Het bijpassende schetsboek bevat
10 pagina’s schetspapier en 10 pagina’s aquarelpapier, ideaal om
tekeningen in te maken en bewaren!
• Glutenvrij.
blik à 70 kleuren + schetsboek 7 8 3 6 5 5

640069
640083
640084

Bruynzeel kleurpotloden
Teens
• Driekantige glutenvrije kleurpotloden
van Bruynzeel.
• De kern van de kleurpotloden is
gemaakt uit hoogwaardige pigmenten,
waardoor ze een goede kleurafgifte
hebben.
• De potloden zitten in een compact
bewaarblik, waardoor ze makkelijk mee
te nemen zijn.
• Bruynzeel Teens is speciaal ontwikkeld
voor de scholier en de student.
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blik à 12 kleuren blauw
blik à 12 kleuren roze
blik à 12+6 stuks blauw
blik à 12+6 stuks roze
blik à 24 kleuren blauw
blik à 24 kleuren roze

640050
640051
630408
630409
640048
640049

mooie kleurafgifte hebben en onderling
goed mengbaar zijn.
• De dikke kern van 2,9 mm zorgt voor
Bruynzeel kleurpotloden
extra lang kleurplezier.
Papegaai
• Gebruik een kleurenpuntenslijper voor
de optimale levensduur van de kleur• Kleur er op los met deze 45 kwaliteitspotloden.
kleurpotloden van Bruynzeel.
• Glutenvrij.
• De potloden zijn gemaakt van hoog640080
waardige pigmenten, waardoor ze een blik à 45 kleuren

Bruynzeel kleurpotloden
Schildpad
• Minimale kans op stiftbreuk door
• De 45 populairste kleurpotloden in een
dubbele verlijming.
handig metalen bewaarblik.
blik à 45 kleuren
640354
• Glutenvrij.
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Staedtler driekantige
kleurpotloden Ergosoft
• Perfecte ergonomie dankzij de
driekantige vorm.
• Staedtler box, opstelbaar.
• ABS (anti breek systeem).
• De witte coating rondom de stift
maakt deze 30% breukvaster.
• Vervaardigd van hout uit verantwoord
box à 12 kleuren
beheerde bossen en hiervoor
etui à 24 kleuren
FSC-gecertificeerd.

Jovi kleurpotloden Triangle

Bic Kids Evolution
•
•
•
•

Uiterst schokbestendig.
Bijtbestendig, geen splintergevaar.
Potlood zonder hout in kunsthars.
Levendige kleuren.

• Gemaakt van 50% recycled materiaal.
• Voorzien van officieel NF ecologisch
certificaat.
blister à 18 kleuren

640417

• Deze kleurpotloden hebben een
driehoekig lichaam voor een
betere grip.
• Te gebruiken op alle soorten papier.
• Duurzaam lood, sterk potlood.

640420
640422

• Van extra glad materiaal, makkelijk te
slijpen.
• Ze splinteren niet als ze kapot zijn.
• Felle kleuren.
• Ergonomisch.
• Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
set à 12 kleuren
set à 24 kleuren
set à 84 kleuren

1386298
1386296
1386303

Staedtler kleurpotloden
• Klassiek, zeskantig kleurpotlood.
• Gelakt in de schrijfkleur om
gemakkelijk de kleuren te herkennen.
• Met kleurintense, stevige potloodstift
voor een vlotte, zachte lijn.
• Eenvoudig te slijpen met elke
kwaliteitsslijper.
• Stiftdiameter 3mm.
• Vervaardigd van hout uit verantwoord karton à 12 kleuren
6kantig assorti
beheerde bossen en hiervoor
blik à 72 kleuren
FSC-gecertificeerd.

640424
640427

Staedtler kleurpotloden Noris
Maped kleurpotloden
Early Age
• Early Age jumbo potloden.
• Heldere kleuren.
• Brede 5mm punt met een uitstekende
dekking.
• 3-Kantig voor een optimale ergonomie.
doos à 12 kleuren
• Soepele en sterke vulling.
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Maped kleurpotloden
Color Peps

640454

•
•
•
•
•

Kleurpotloden.
Heldere kleuren
Stootvaste punt.
Zeer goede slijpeigenschappen.
3-kantige vorm voor een optimale grip.

doos à 12 kleuren
doos à 18 kleuren
doos à 24 kleuren
doos à 48 stuks

640451
640452
640453
640008

• Noris 144 kleurpotlood in klassieke,
zeskantige vorm. A B S.
• De witte beschermlaag verstevigt
de potloodstift en verhoogt de
breukvastheid.
• Zeer zachte en kleurintense
potloodstift.
• Hout afkomstig van gecertificeerde,
verantwoordelijk beheerde bossen.
• Kartonnen etui met 24 kleuren.

set à 24 kleuren

640426
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Waskrijt

Waskrijt is een tekenmateriaal bestaande
uit een kleurstift met was als bindmiddel.
Waskrijt is wat dikker dan kleurpotlood en
ideaal voor het maken van tekeningen. De
houdbaarheid van tekeningen in waskrijt is
door de eenvoudige samenstelling van het
bindmiddel groter dan bij oliepastel.

Waskrijt, vetkrijt en oliepastel

Creatief met krijt

Vetkrijt

Vetkrijt is een tekenmateriaal dat voornamelijk gebruikt wordt om merktekens
aan te brengen. Het gebruik van vetkrijt
is al oeroud: de allereerste architecten
gebruikten al stiften van dit materiaal dat
weerbestendiger was dan het nog oudere
tekenkrijt.

Wil jij je creativiteit de vrije loop laten en ga
je aan de slag met krijt? Dan is het wel goed
om te weten met welk krijt je het gewenste
resultaat kunt bereiken.

Oliepastel

Met oliepastels kan je op allerlei ondergronden werken, zoals papier, karton, doek, hout
en aardewerk. De ondergrond hoeft niet
bewerkt te worden, je kunt direct aan de
slag. Oliepastel is daarom erg geschikt voor
waar het vroeger voor gemaakt is: directe
expressie.

Talens van Gogh softpastel

Derwent oliepastel

Derwent pastelkrijt

Staedtler pastelkrijt Karat

Maped waskrijt Early Age

Carioca waskrijt

Bic kleurkrijt

Bruynzeel waskrijt Kids

• Deze pastels geven makkelijk kleur
af en dankzij de slanke vorm kun je ze
zowel gebruiken voor het aanbrengen
van fijne details als voor het invullen
van grotere kleurvlakken.
• De kleuren van Van Gogh pastels zijn
opvallend zuiver en briljant.
• Een groot voordeel van deze pastels
is dat ze heel zacht zijn, maar niet
snel afbrokkelen.
• Van Gogh softpastels zijn geschikt
voor veel verschillende ondergronden
zoals papier, karton, steen, asfalt
en hout.

• Olie pastelkrijt is gemaakt van levendige pigmenten, ideaal voor het creëren
van snelle, eenvoudige en kleurrijke
tekeningen met de uitstraling van
traditionele olieverfschilderijen.
• Ideaal voor kleurrijke tekeningen met
een romige textuur op oliebasis die
goed mengt.
• Romige textuur, stofvrij.
• Oplosbaar met terpentine die de
pastelkrijt verdunt voor een spectaculair doorschijnend effect.
• Gebruik papier met lichte textuur voor
het beste resultaat.

• Derwent Academy zachte pastelkrijt
kan worden gebruikt voor fijn en
gedetailleerd werk of om veel kleurlagen en texturen toe te voegen aan
uw werk.
• Eenvoudig te mengen.
• Gebruik alleen de benodigde kracht
voor het gewenste resultaat om
beschadiging of breken te voorkomen.

• Studiokwaliteit.
• Licht echt, breukvast en perfect
mengbaar.

• Early Age babykrijt voor de jongste
kunstenaars.
• Zacht imitatie krijt uit 1 stuk.
• Ronde vorm voor een goede grip.
• De krijtjes zijn in elkaar te klikken.
• Heldere kleuren.
• Geeft niet af aan de handen.
• Set van 6 kleuren.

• Briljante en levendige kleuren.
Uitwasbaar uit de meeste textielsoorten.
• De waskrijtjes zitten in een
plastic pot.

•
•
•
•
•

• De extra dikke waskrijtjes van
Bruynzeel zijn speciaal ontworpen
voor kleine kinderhandjes.
• De krijtjes zijn zacht en mengbaar
met water om nog meer kunstwerken
te maken!
• Wanneer je per ongeluk met een
waskrijtje op je kleren hebt gekleurd
is dat niet erg, het is namelijk
makkelijk uitwasbaar!
• Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.
• Kenmerken: goede kleurafgifte,
intense kleuren, stimuleert de fijne
motoriek en creativiteit, uitwasbaar uit de meeste textielsoorten,
glutenvrij.

doos à 12 kleuren

142375

set à 12 kleuren

640680

set à 12 stuks

640681

doos à 12 kleuren
doos à 24 kleuren
doos à 36 kleuren

640674
640675
640676

blister à 6 kleuren

640677

pot à 50 stuks assorti
pot à 100 stuks assorti

1386815
1386807

Kleurkrijt.
Stevig plastic kleurkrijt.
Wateroplosbaar.
Geeft niet af op handen en stoffen.
Driehoekig model voor ergonomische
greep.
• Speciaal voor jonge kinderen 3+.
etui à 12 kleuren

640450

set à 8 kleuren
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edding permanent marker
3000

Blister X2

Art.nr. 635643

Assorted Blister 12+2
Art.nr. 660819

Blister X3

Art.nr. 635648

Fun - Blister X4
Art.nr. 633315

Blister X24

Pastel - Blister X4

Blister X4

Art.nr. 633314

• De klassieke edding permanent
marker met ronde punt.
• Hoogwaardige aluminium houder,
cap met rolstop.
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken.
• Wrijf- en watervast.
• Sneldrogende, kleurechte, lichtbestendige en reukarme inkt.
• Navulbaar met MTK en T25 inkt.
• Schrijfbreedte 1,5-3mm.
• Verkrijgbaar in een blister of per
kleur in een doos van 10 stuks

Art.nr. 1387699

630001
630002
630003
630004
630005
630006
630007
630008
630009
630010
630011
630012
630181
630182
630183
630051
630052
630053
630059
630019

doos à 20 kleuren
blister à 3 stuks metallic
blister à 4 stuks fun ass
blister à 2 zwart fijn
blister à 1 zwart drukknop fijn
blister à 2 assorti fijn
blister à 1 zwart fijn en
ultrafijn
blister à 1 goud fijn
blister à 1 zilver fijn
blister à 2 zwart fijn en
ultrafijn
blister à 3 assorti fijn
etui à 4 assorti fijn
blister à 4 assorti fijn
blister à 4 stuks pastel ass
blister à 12 stuks ass fijn en
ultrafijn
blister à 12 stuks fun ass
ultrafijn
blister à 14 stuks metallic ass
blister à 24 stuks ass fijn
blister à 28 stuks ass
assorti + gratis pennenzak
assorti + gratis sportzak
assorti + gratis cadeaulabels

633310
960934
633315
635643
635645
635642
635639

Art.nr. 960394

Blister X28

Art.nr. 633318

Art.nr. 633319

Sharpie viltstift ﬁne

Doos X20

zwart
rood
blauw
groen
geel
oranje
bruin
violet
roze
lichtblauw
lichtgroen
grijs
blister zwart
blister rood
blister blauw
blister à 4 stuks zwart
blister à 4 stuks rood
blister à 4 stuks blauw
blister à 4 stuks assorti
doos à 10 stuks assorti

Doos X26

Art.nr. 1387701

Doos X20

Art.nr. 1387700

• De Sharpie Fine is een viltstift
in penmodel.
• Bevat sneldrogende, watervaste
inkt voor vrijwel alle oppervlakken
zoals glas, metaal, foto’s folie en
de meeste soorten kunststof.
• Watervast.
• Ronde veerkrachtige slijtvaste punt.
• Schrijfbreedte 1-2mm.

635646
635647
635638
635648
635641
635644
633314
633317

Quantore permanent marker

633316
960819
633318
633319
960931
960932
960933

• Permanent marker met ronde punt.
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken.
• Wrijf- en watervast.
• Sneldrogende reukarme inkt.
• Heldere kleuren.

zwart
Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw
Doos à 10 stuks
groen
Doos à 10 stuks
set à 4 stuks assorti

630311
630312
630313
630314
630318
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TEXTIELMARKERS

edding textielmarker
Funtastics

• 5 kleuren om te kleuren op bijna alle
textielsoorten.
• Voor kleine modeontwerpers, voor
• Met het strijkijzer fixeren.
wie het niet bont genoeg kan zijn.
• Wasvast tot 60°C.
• Met de textiel fun kunnen creatieve
• Ideaal voor kinderen.
ideeën vanaf nu eenvoudig op T-shirts
• Puntdikte: 2-3mm.
en andere stof en worden overgeset à 5 kleuren
969678
bracht.

edding textielmarker 4600
•
•
•
•
•
•

Maak uw eigen haute-couture creaties.
Na het fixeren wasvast tot 60º.
Met ronde punt.
Bewaardadvies: liggend bewaren.
Schrijfbreedte 1mm.
Doos à 10 stuks.

zwart
rood
lichtblauw
lichtgroen
Basis assorti
Warm assorti
Koel assorti

630791
630792
630793
630794
630796
630797
630798

Carioca textielviltstift
• Textielviltstiften om op een textielondergrond te kleuren.

zwart
rood
blauw
groen
geel
oranje
edding textielmarker 4500
bruin
violet
roze
• Maak uw eigen haute-couture creaties.
lichtblauw
• Na het fixeren wasvast tot 60º.
lichtgroen
• Met ronde punt.
Basis assorti
Warm assorti
• Schrijfbreedte 2-3mm.
Koel assorti
• Doos à 10 stuks.
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631431
631432
631433
631434
631435
631436
631437
631438
631439
631443
631444
631446
631447
631448

• Leuk om te tekenen en schrijven
op textiel.
set à 12 kleuren

1386816

• Wanneer de inkt droog is, strijk je de
stof aan de achterzijde.
• Daarna kun je het kledingstuk wassen
volgens de wasvoorschriften die het
Bruynzeel textielmarker
kledingstuk aangeeft.
• De stiften hebben een penseelpunt,
• Met de heldere kleuren van deze
waardoor ze geschikt zijn om te
Bruynzeel textielstiften teken en kleur
schrijven maar ook om grote vlakken
je de mooiste creaties op stof!
te kleuren.
• Maak je eigen shirt of unieke tas.
set à 8 kleuren
1386498
• Het is heel simpel!

Faber-Castell textielmarker

Staedtler textielmarker
3190 Duo

• De twaalf verschillende kleuren maken
het mogelijk om je textiel een creatieve en persoonlijke touch te geven. De
schrijfbreedte: 3.0mm en 0.5-0.8mm.

• De nieuwe textielmarker met dubbele
punt is ideaal om stoffen te decoreren. blister à 12 stuks assorti

630800

• Geschikt voor diverse textielsoorten.
• Droogtijd 24 uur of direct met
strijkijzer op 60°.
• Kleuren zijn niet uitwasbaar of
verbleken.
• Kleuren: geel, rood, groen, blauw
en zwart.
• Eenvoudige verwerking.
blister à 5 kleuren

630809
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Speciale stiften en markers
>

KRIJTMARKERS

Securit krijtmarker SMA100
• Krijtmarker met ronde punt.
• Geurneutrale vloeibare inkt op waterbasis.
• Met een vochtige doek te verwijderen
van bijna alle gladde oppervlaktes.
• Ideaal voor gebruik op krijtborden, glas
en ramen.
• Schrijfbreedte 1-2mm.

edding lakmarker 750
• Hecht permanent en dekkend op
praktisch alle materialen, ook op
donkere en transparante ondergronden en glas.
• Ronde punt.
• Reukarm.
• Schrijfbreedte 2-4mm.
• Doos à 10 stuks.

zwart
rood
blauw
groen
geel
zilver
goud
wit
blister
blister
blister
blister
blister

zwart
wit
zwart en wit
à 2 stuks wit
goud en zilver

631275
631285
631286
631287
631288
631289
631276

630431
630432
630433
630434
630436
630430
630435
630440
630601
630600
1388254
1388257
1388261

edding lakmarker 751
• Hecht permanent en dekkend op
praktisch alle materialen, ook op
donkere en transparante ondergronden en glas.
• Zeer geschikt om te decoreren.
• Ronde punt.
• Reukarm.
• Schrijfbreedte 1-2mm.
• Verkrijgbaar per kleur in een doos
à 10 stuks of per blister.
zwart
wit
rood
goud
blauw
zilver
koper
metallic blauw
metallic groen
metallic paars
metallic lichtblauw
metallic groen
metallic paars
pastel blauw
pastel groen
pastel roze
pastel geel
blister zwart
blister wit
blister goud
blister zilver
blister à 2 stuks wit
etui à 3 stuks assorti (054,
070, 078)
metallic set à 3 stuks assorti
pastel set à 3 stuks assorti
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blister à 2 stuks goud/zilver
blister à 4 stuks assorti
blister à 4 stuks assorti
blister à 4 stuks wit
blister à 7 stuks assorti
blister à 7 stuks wit
blister à 7 stuks
metallic assorti

630461
630460
630462
630465
630463
630468
630467
630457
630459
630458
630483
630484
630488
630423
630424
630429
630425
630611
630410
630415
630418
1388253
630412
630801
630802

Securit krijtmarker SMA510
• Krijtmarker met beitelvormige punt.
• Geurneutrale vloeibare inkt op
waterbasis.
• Met een vochtige doek te verwijderen
van bijna alle gladde oppervlaktes.

• Ideaal voor gebruik op krijtborden,
glas en ramen.
• Schrijfbreedte 2-6mm.
blister à 2 stuks wit
etui à 4 stuks wit
etui à 8 stuks assorti
etui à 8 stuks assorti
etui à 8 stuks wit

631290
631292
631293
631294
631295

Securit krijtmarker SMA720
• Krijtmarker met blok punt.
• Geurneutrale vloeibare inkt op
waterbasis.
• Met een vochtige doek te verwijderen
van bijna alle gladde oppervlaktes.

• Ideaal voor gebruik op krijtborden,
glas en ramen.
• Schrijfbreedte 7-15mm.
blister à 1 stuk wit
etui à 4 stuks assorti
etui à 4 stuks wit
etui à 8 stuks assorti
etui à 8 stuks wit

631291
631296
631297
631298
631299

> LAKMARKERS

edding lakmarker 780
• Hecht permanent en dekkend
op praktisch alle materialen, ook op
donkere en transparante ondergronden en glas.
• In metaal gevatte ronde punt.
• Reukarm.
• Schrijfbreedte 0,8mm.

Pentel paintmarker 100W
goud
zilver
blister goud
blister zilver
blister goud en zilver

630491
630490
630219
630218
630217

• Schrijft dekkend wit op alle
niet-poreuze materialen, zelfs op
roestige metalen oppervlakken.
• Watervast.

• Ronde punt.
• Aluminium houder, kunststof dop
in schrijfkleur.
• Chloride vrij.
• Schrijfbreedte 4mm.
wit

Doos à 10 stuks 6 3 2 4 0 0
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edding krijtmarker 4090
• Krijtmarker met beitelvormige punt.
• Geurneutrale vloeibare krijt op
waterbasis.
• Met een vochtige doek te verwijderen.
• Ideaal voor gebruik op krijtborden,
glas en ramen.
• Schrijfbreedte 4-15mm.

wit
blister wit
blister zwart
blister rood
blister blauw
blister geel neon
blister roze neon
etui à 4 kleuren
etui à 5 kleuren

631550
631450
631451
631452
631453
631455
631459
631310
631311

zwart
rood
wit
neon roze
neon geel
neon oranje
blister zwart
blister rood
blister blauw
blister wit
blister oranje
blister roze
blister à 2 stuks wit
etui à 5 stuks wit
etui à 5 à 5 kleuren
4095/1 rond 2-3mm
wit en rood

631591
631592
631560
631599
631595
631596
631501
631502
631503
631500
631506
631507
631118
631312
631313
960824
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1388955

1388956

1388957

1388958

1388960

1388961

1388962

1388963

1388964

1388965

1388966

1388967

1388968

1388969

1388970

1388971

1388972

1388973

1388974

1388975

De Raamtekenweken zullen in 2020 nog kleurrijker zijn dan de vorige edities,
edding breidt namelijk in november haar assortiment uit met de e-4085 krijtmarker.
Deze gloednieuwe krijtmarker met dunne punt is verkrijgbaar in maar liefst 20 kleuren!

raamtekenweken.com

edding krijtmarker 4095
• Krijtmarker met ronde punt.
• Geurneutrale vloeibare inkt op
waterbasis.
• Met een vochtige doek te verwijderen
van bijna alle gladde oppervlaktes.
• Ideaal voor gebruik op krijtborden,
glas en ramen.
• Schrijfbreedte 2-3mm.
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Sakura Decomarker
Pen-Touch
• Met de Sakura Decomarker Pen-Touch
kun je eindeloos blijven decoreren!
• Of je nu een glazen vaas wilt restylen,
wenskaarten wilt maken of houten
meubels wilt opleuken.
• De kleuren inkt van de Pen-Touch
marker zijn helder, en komen extra
mooi uit op een donkere ondergrond.
• De fijne punten van deze Pen-Touch
zijn geschikt voor het tekenen van
gedetailleerde lijnen, decoraties en
markeringen.
• De speciale metallic pigmenten zorgen
voor een ‘echt’ metallic effect.
wit
goud
• De inkt is goed dekkend en sneldrozilver
gend.

PILOT Pintor marker

edding 4200 Porseleinstiften

• Pintor - Ultra-dekkende, pigmentrijke,
op water gebaseerd inkt schrijft op
alle oppervlakken.
• Medium penpunt met een
kogelbreedte van 4,50mm.
0,7mm celebrations
1,4mm essentials
1,0mm classic
1,0mm fun
1,0mm metalic
1,0mm pastel
1,4mm classic
1,4mm fun
1,4mm metalic
1,4mm pastel
8mm essentials
0,70-1,00-1,40-8mm
0,70-1,00-1,40-8mm
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à 3 kleuren
à 4 kleuren
à 6 kleuren
à 6 kleuren
à 6 kleuren
à 6 kleuren
à 6 kleuren
à 6 kleureni
à 6 kleuren
à 6 kleuren
à 4 kleuren
zwart
wit

630395
630396
630397

631612
631610
631600
631601
631602
631603
631604
631605
631606
631607
631611
631608
631609

630773

blauw

630775

geel

630774

groen

630772

rood

630771

zwart

630232

set 6 warme kleuren

630233

set 6 familie kleuren

630234

set 6 koude kleuren

edding.com/porseleinstift
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De Posca-stiften

Stiften voor
alle toepassingen
De Posca-stiften kunnen door kinderen en volwassenen
gebruikt worden om met grote precisie te tekenen, kleuren,
versieren, markeren of schrijven. Geschikt voor alle

Geef
het
kleur!

ondergronden. Met ondoorlatende heldere kleuren.

Posca verfstift PC1MC
• Waterverfstift met gepigmenteerde
inkt.
• De extrafijne Posca-punt PC1MC is
ideaal voor het ontwerpen op klein
formaat.
• Het kan door kinderen en volwassenen
gebruikt worden om met grote precisie
te tekenen, kleuren, versieren, markeren of schrijven.
• Geschikt voor alle ondergronden.
• Met ondoorlatende heldere kleuren.
• Dekkend overschrijfbaar, mengbaar,
waterbestendig, constant bij langdurige blootstelling aan licht en
reukloos.
• Permanent op poreuze oppervlakken.
zwart
wit
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1388187
1388188

Posca verfstift PC1MR
extra ﬁjn
• Waterverfstiften voor iedere
ondergrond.
• Ondoorlatende en dekkende verf,
zonder alcohol noch oplosmiddel,
reukloos.
• Permanent op poreuze oppervlakken,
uitwisbaar op glas.
• Mengbare, aquarelleerbare en
overschrijfbare kleuren.
• Ideaal om te schrijven, te tekenen, te
schilderen, te versieren en te merken.

zwart
rood
donkerblauw
lichtgroen
wit
geel
roze
donkeroranje
paars
donkergroen
abrikoos
lichtroze
lavendel
ijsblauw
lichtblauw
zonnegeel
goed
zilver

630954
1386112
1386137
1386175
630953
1386105
1386130
1386090
1396795
1396796
1386100
1386114
1386138
1386157
1386169
1386178
630951
630952

Posca verfstift PC5M
medium
• Waterverfstiften voor iedere
ondergrond.
• Ondoorlatende en dekkende verf,
zonder alcohol noch oplosmiddel,
reukloos.
• Permanent op poreuze oppervlakken,
uitwisbaar op glas.
• Mengbare, aquarelleerbare en overschrijfbare kleuren.
• Ideaal om te schrijven, te tekenen, te
schilderen, te versieren en te merken.
zwart
wit
oranje
roze
goud
zilver
set à 4 kleuren

630966
630965
1396797
1396798
630963
630964
630968

Posca verfstift PC3M ﬁjn
• Waterverfstiften voor iedere
ondergrond.
• Ondoorlatende en dekkende verf,
zonder alcohol noch oplosmiddel,
reukloos.
• Permanent op poreuze oppervlakken,
uitwisbaar op glas.
• Mengbare, aquarelleerbare en overschrijfbare kleuren.
• Ideaal om te schrijven, te tekenen, te
schilderen, te versieren en te merken.

zwart
rood
donkerblauw
appelgroen
wit
geel
roze
lichtblauw
groen
grijs
zalmroze
ivoor
abrikoos
brons
zonnegeel
hemelsblauw
aquagroen
goud
lichtroze
oranje
koraal
donkerrood
fuchsia
leisteengrijs
marineblauw
donkerbruin
paars
lichtgroen
wijnrood
beige
donkeroranje
zilver
emeraldgroen
lila
kaki
bruin
lavendel
set à 8 kleuren

630955
630958
1386110
1386118
630956
630957
630959
630960
630962
1386093
1386097
1386099
1386101
1386104
1386109
1386113
1386115
1386121
1386124
1386129
1386133
1386134
1386135
1386140
1386143
1386144
1386145
1386148
1386147
1386149
1386150
1386162
1386163
1386171
1386176
1386096
1388432
630967

Van telefoonhoesjes
tot schoenen, met de
Posca-stiften versier je
alles wat jij maar wilt.
Zo geef jij kleur aan je
favo product.

Posca verfstift PC7M breed
• Waterverfstiften voor iedere ondergrond.
• Ondoorlatende en dekkende verf,
zonder alcohol noch oplosmiddel,
reukloos.•
Permanent op poreuze oppervlakken,
uitwisbaar op glas. •
Mengbare, aquarelleerbare en overschrijfbare kleuren. •
Ideaal om te schrijven, te tekenen, te
schilderen, te versieren en te merken.

zwart
rood
donkerblauw
donkergroen
wit
lichtblauw
grijs
oranje
paars
lichtgroen
roze
donkeroranje
geel
bruin
zalmroze

1386151
1386106
1386159
1388213
1386128
1386095
1386098
1386111
1386116
1386127
1386136
1386142
1386155
1386164
1386170
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Teken en Schetsboeken
>

NOTITIEBOEKEN EN JOURNALS

• Voor mensen die doelen stellen en
hun voortgang bijhouden.
• Voor mensen die gewoonten bijhouden
My Bullet Journal
in een logboek.
• Voor mensen met een plan.
• De basis voor een bullet journal is een
• Voor iedereen die een plan zou willen
leeg notitieboek met dotted papier.
hebben of meer orde in hun leven
• Een bullet journal heeft een vaste
willen.
basis die je daarna verder kunt
• Voor iedereen die een dagboek of
personaliseren.
agenda bij zou willen houden.
• Sommige mensen stoppen ontzettend
• ‘Mijn bullet journal’ is voorzien van
veel tijd in het personaliseren van hun
een los instructieboekje om je op weg
bullet journal en versieren hem met
te helpen en een paar leeslintjes om
handletters, doodles, ingewikkelde
je favoriete pagina’s snel terug te
diagrammen en tekeningen... dat kan,
vinden.
maar hoeft natuurlijk niet.
223mmx171mm ananas
011600
• Hoe meer je met je journal doet,
wit me
zwarte stip 0 1 1 6 1 4
hoe bedrevener je erin wordt.
zwart met
witte bloem 0 1 1 6 1 5
• Voor wie is een bullet journal?
223mmx171mm botanisch
011599
• Voor mensen die overal lijstjes rond
turquoise
met veer
011616
laten slingeren.
223mmx171
mint en goud 0 1 1 6 0 1
223mmx171
stip
011603
• Voor mensen die van pen en papier
223mmx171
zwart
011602
houden.

Art Journals

Quattro Colori bulletjournals

• Art Journaling is een razend populaire
hobby.
• Je maakt een visueel dagboek waarin
je experimenteert met materialen en je
ervaringen en herinneringen vertaalt in
creatieve kunstpagina’s.
• Schrijf je herinneringen op, maak
schetsen en tekeningen, plak foto’s in
en maak collages en versiert alles met A5 art journal bruin
A4 art journal bruin
stickers, knipsels en verf.

010431
010430

• Verzamel al je afspraken, plannen,
taken, to-do lijstjes, verjaardagen en
zoveel meer op één plaats met deze
mooie, ?shiny? bullet journal.
• Laat je creativiteit de vrije loop en
organiseer efficiënt jouw leven zoals
jij dat wil.
• Deze bullet journal is ook uitermate
geschikt als schetsboek!

zwart/grijs
mat blauw
glanzend roze

010426
010423
010424

A6 zwart
A5 zwart
A4 zwart

011443
011442
011441

DIY

Versier jouw
kraft notitieboekje
Ben je niet zo weg van alle standaard notitieboekjes?
Maak dan je eigen notitieboekje! Kies voor een boekje
van kraft en versier het met eigen handlettering of een
mooi schilderwerk. Zo creëer je een uniek notitieboekje,
helemaal zelf gemaakt!
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Quantore notitieboek Kraft
• Notititieboek met harde kaft en
sluitbaar met een elastiek.
• 96vel.
• 80gr papier.
• Gelinieerd crèmekleurig schrijfpapier.
• Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
• Inclusief penlus.
• Met gelijmde en spiraal inbind
methode.

Quantore notitieboek

A5 lijn kraft
A5 spiraal kraft

011619
011620

• Notititieboek met harde kaft en
sluitbaar met een elastiek.
• 96vel.
• 80gr papier.
• Gelinieerd crèmekleurig schrijfpapier.
• Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
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> MILIMETERBLOKKEN

Canson millimeterblokken
•
•
•
•
•

Met 1mm bedrukking.
50vel.
90gr.
Aan de kop gelijmd.
Leverbaar met lichtbruine en
blauwe opdruk.

Aurora millimeterblokken
A4 lichtbruin
A4 blauw
A3 lichtbruin
A3 blauw

744007
744008
744009
744010

• Millimeterblokken met ruiten.
• Handig voor allerlei technische
toepassingen.

A4 blauw
A4 bruin
A3 blauw

744051
744050
744052

> TEKENPAPIER

Calqueerpapier

Waarom gebruik
je calqueerpapier?
Calqueerpapier, ook wel kalkpapier of patroonpapier
genoemd, is een goed lichtdoorlatende papiersoort. Kalkpapier wordt voornamelijk gebruikt bij architectenbureaus
voor het maken van technische schetsen, maar het is ook
ideaal voor het overtrekken van afbeeldingen of voor het
maken van blauwdrukkopieën.
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Canson kalkpapier
• Overtrekpapier van transparant
gesatineerd 90 g/m²papier.
• Dit papier is geschikt voorhet
overtrekken van technische
ekeningen en afbeeldingen.

• Wil je printen opkalkpapier, op dit
papier kun je printen met een
laserprinter.
• In A3 en A4 formaat.
A4
A3

740030
740031

Haza patroontekenpapier
• Blanco.
100cmx10m op rol

740101
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> AQUARELBLOKKEN

Canson aquarelblok
Mix Media

Canson schetsblok Croquis

• Aan de korte zijde gespiraleerd album
(300g/m².).
• Wit papier met medium korrel.
• Geschikt voor verschillende technieken
en voor diverse toepassingen.
• Het harde karton aan de onderkant
zorgt voor optimaal gebruiksgemak.
• Conform de ISO 9706-norm, die een
optimale duurzaamheid van het
A5
A4
papier garandeert.
A3
• Blok à 30 vel.

• Aan de korte zijde gespiraleerd album
met licht, ivoorkleurig papier dat speciaal ontwikkeld werd voor het snelle
schetsen, ontwerpen en voorstudies.
• De subtiele korrel is perfect voor
potlood, houtskool, sanguine of pastel.
• Zuurvrij.
• Het harde karton aan de onderkant
zorgt voor optimaal gebruiksgemak.
• Grammage 90g/m.
• Blok à 120 vel.

Canson aquarelblok XL

1386461
746275
746276

• Speciaal voor het aquarellen en
vochtige technieken.
• Zuurvrij, fijne korrel.
• Ideaal voor studenten.
• Met spiraalbinding op de korte zijde
en microperforatie.

125x180mm
A5
A4
A3

1386467
1386465
746279
746280

Canson schetsblok Kraft

A4
A3

746271
746272

• Geschikt voor potlood, houtskool en
andere droge technieken.
• Zuurvrij en zonder optische witmakers.
• Met spiraalbinding op de korte zijde en A4
A3
microperforatie.

746283
746284

> OLIE- EN ACRYLBLOKKEN

Canson

Hét merk van
de grote artiesten

Canson tekenblok Marker

Matisse, Picasso, Maillol en Warhol: alle grote

• Een zeer wit, semi-transparant
papier dat zeer glad is.
• Geschikt voor alle soorten stiften,
inclusief stiften met alcohol of
oplosmiddelen.
• Diverse toepassingsmogelijkheden:
schetsen en ontwerpen, kunsttekeningen, lay-out, aquarel en
gemengde technieken.
• Sterke prestaties: uitstekende
kleurweergave, speciaal behandeld
om inktpenetratie te vermijden.
• Tekenpapier van 70g/m².
• Blok à 100 vel.

artiesten gebruikten het Canson papier. Degas
verkoos voor zijn pastels calqueerpapier en
Matisse had een zwak voor C’à Grain, perfect
aangepast aan zijn met gouache beschilderde

Canson olie en acrylblokken
Canson aquarelblok
• Blok aan de korte zijde gelijmd
met aquarelpapier (300g/m².).
• Blok à 10 vel.

A5
A4
A3
125x180mm
230x31mm
230x31mm
310x410mm
310x410mm

746257
746256
746255
1386463
1386469
1386471
1386472
1386473

• Blok aan de korte zijde gelijmd Canson
papier voor olie- en acrylverf.
• Fijne korrel en hoog grammage
(290g/m².) waardoor het stevig en
A4
absorberend is.
A3
• Blok à 10vel.

bladeren. Ook heel wat schetsen van de hand
van Picasso werden gemaakt op C’à Grain.
En wist je dat het Montval papier speciaal is
746259
746258

ontworpen voor Aristide Maillol?

A4
A3

746277
746278

A4
A3

746281
746282

> SCHETS- EN TEKENBLOKKEN

Canson tekenblok Dessin

Canson tekenblokken

Canson schetsblokken

• Blok aan de korte zijde gelijmd met
20 vellen Canson tekenpapier.
• Natuurlijk wit papier 160g/m².
• Ideaal voor potlood-, pastel of
houtskooltekeningen.
• Blok à 20vel.

• Gespiraleerd album Canson Esquisse
100g/m². papier.
• Een veelzijdig papier dat geschikt is
voor snelle schetsen, ontwerpen met
potlood, houtskool, sanguine of pastel.
• Blok à 50vel.
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A4
A3

746254
746253

A5
A5
A5
A3
A4

1386454
1386458
746252
746250
746251

• Gespiraleerde albums met microperforaties om de vellen makkelijk
uit te scheuren.
• Dit universele tekenpapier kan
gebruikt worden voor alle droge
technieken.
• Het papier is bestand tegen veelvuldig
gummen.
• Zuurvrij.
A5
A4
• Tekenpapier van 160g/m².
A3
• Blok à 50 vel.

Canson tekenblok Bristol

1386460
746273
746274

• Speciaal voor het potlood, lavis, pen
of alle technieken die een glad
oppervakte eisen.
• Zeer glad en zeer wit.
• Met spiraalbinding op de korte zijde
en microperforatie.
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> AURORA TEKENBLOKKEN

Aurora tekenblok Steinbach
• Tekenblok met Steinbach papier
200 g/m².
• Steinbach papier is bekend voor de
sublieme kwaliteit als tekenpapier.
• Het papier heeft een mat vellijn oppervlak.
A4
• Het papier is ook uitstekend geschikt A4
27x36cm
als menu- of wenskaart.

Aurora tekenblok Color

1385449
1385453
1385450

• Tekenblok A4 met gekleurd tekenpapier 120 g/m².
• Het blok bestaat uit 20 vellen en 10
verschillende kleuren.
• Ideaal om te tekenen en knutselen.

Canson Art tekenboek
A4
A4

1385452
1385454

• Blok van 100vel.
• Tekenpapier van 100g/m².
• Gebonden album met zwarte kaft.

102x152mm
140x216mm
140x216mm
178x244mm
216x279mm
22.9x30.5cm
279x356mm
102x152mm
140x216mm
210x297mm

1386459
1386456
1386457
1386470
1386464
1386455
1386466
746330
746331
746332

Canson Art tekenboek
180 graden

• Geschikt om met potlood, houtskool,
pastel of viltstift te tekenen.
• Zuurvrij papier.
• Tekenboek, met aan de lange zijde
ingebonden is met een licht gestructu- • Tekenpapier van 96g/m².
reerde kaft voor een fijn canvaseffect. • Boek à 80 vel.
• Samengesteld met papier dat bestand 84x140mm
746292
140x216mm
746293
is tegen veelvuldig gommen en
216x279mm
746294
krabben.

> DERWENT SCHETSBOEK

Canson Art tekenboek One

Aurora tekenblok Bristol

Talens Ecoline tekenblok

• Tekenblok A4 met Bristol papier
210 g/m².
• Het papier is extra glad en glanzend
en uitstekend geschikt voor lijntekeningen gemaakt met pen, inkt, potlood. A4

1385448

• Dit papier is speciaal voor Ecoline
zodat de briljante kleuren optimaal
tot uitdrukking komen.
• Of het nu gaat om artistieke impressies, product design, illustraties,

•
•
•
•

modeontwerpen, kalligrafie of
kindertekeningen; voor de toepassingen van Ecoline is dit papier
de perfecte ondergrond.
24 x 32 cm.
300 g/m², 140 lbs.
12 vellen.
Eén kant gelijmd.

24x30cm

580041

• Tekenboek ingebonden aan de lange
zijdemet een licht gestructureerde
kaft voor een fijn canvaseffect.
• Samengesteld met papier dat
bestand is tegen veelvuldig gommen
en krabben.
• Geschikt voor potlood, houtskool,
pastel of viltstiften.
• Zuurvrij papier.
• Tekenpapier van 100g/m².
• Blok à 100 vel.

Sakura schets-/notitieboek

A3

746291

• Sakura schetsboek met witte of
zwarte pagina’s.
• Een ideaal schetsboek voor het
tekenen op locatie en het oefenen
van technieken.
• Natuurlijk ook te gebruiken als
notitieboek of voor bulletjournaling.
• Met handige penhouder.

13x21cm zwart
13x21cm wit
A5 zwart
A5 wit
A4 zwart
A4 wit

1385327
1385329
1385326
1385332
1385324
1385331

120gr 210x297mm
50vel gelijmd
120gr 240x320mm 32vel
160gr 240x320mm 24vel
160gr 320x480mm 24vel

097628

> SCHETS EN TEKENBOEKEN

Talens Ecoline teken- en
printpapier

• Voor de toepassingen van Ecoline is
dit papier de perfecte ondergrond.
• 24x32cm.
• 300g/m², 140 lbs.
• 12vellen.
• één kant gelijmd.

• Dit papier is speciaal voor Ecoline
zodat de briljante kleuren optimaal tot A4 wit
A3 wit
uitdrukking komen.
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580040
1386492

Quantore tekenboek
•
•
•
•

Tekenpapier van 120g/m².
Zwart.
Blanco wit papier.
100vel.

Bruynzeel schetsboek Teens
102x152mm
140x216mm
216x279mm

1000299
1000300
1000301

• Handig schetsboek met ringband.
Easygraph rechts HB

640316

Papyrus schetsboek extra dik
• Schetsboeken met beter houtvrij
radeervast tekenpapier voor
professioneel gebruik.

097626
097619
097620
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Foamboard: geweldig materiaal

Licht, stabiel en
makkelĳk te snĳden
Een foamboard bestaat uit hard schuim dat aan beide zijden is
beplakt met papier. Het is licht, stabiel en je kunt er gemakkelijk
in snijden. Een foamboard is perfect te gebruiken voor bijvoorbeeld presentaties op het werk of op school. Doordat je er
gemakkelijk in kunt snijden is het ook perfect voor het maken
van maquettes of voor modelbouw.
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Product

Art.nr.

foamboard 70c100cm 2-zijdig 5mm mat zwart

920498

foamboard A3 2-ZIJDIG 5mm mat WIT

920492

foamboard A4 2-ZIJDIG 5mm mat WIT

920491

foamboard steun A3 178X190mm WIT

920499

foamboard 50x70CM 2-zijdig 5mm MAT WIT

920493

foamboard steun A3 178x190mm zwart

920500

foamboard 70x100cm 2-zijdig 5mm mat WIT

920494

foamboard A3 2-zijdig 5mm mat zwart

920496

foamboard A4 2-zijdig 5mm mat zwart

920495

foamboard 50x70cm 2-zijdig 5mm mat zwart

920497

Zwart of wit?
Vaak denk je bij een
foamboard aan een
witte variant, maar
foamboarden zijn
ook verkrijgbaar in
het zwart. Ideaal!
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> ENVELOPPEN EN KAARTEN

> GEKLEURD KOPIEER EN PRINTPAPIER

Pakken à 100 vel:

Papicolor enveloppen C6/
114x162mm
•
•
•
•
•

In verschillende kleuren beschikbaar.
Afmeting: 114x162mm.
100 grams papier.
Pak a 6 stuks.
Ook geschikt voor de dubbele kaarten
van 105x148mm.
• In dezelfde kleuren is ook A4 papier
verkrijgbaar.
Ravenzwart
anjerwit
Donkerblauw

158190
158191
158192

Dottergeel
Oranje
Felroze
Zeegroen
Rood
Lichtroze
Hagelwit
Hemelsblauw
Dennengroen
Babyblauw
Babyroze
Appelgroen
Kraft wit
Kraft grijs
Kraft bruin
Parelwit
Ivoor
Goud
Zilver
Marble grijs
Marble Ivoor

158193
158194
158195
158196
158197
158198
158199
158200
158201
158202
158203
158204
158205
158206
158207
158208
158209
158210
158211
158212
158213

Dottergeel
Oranje
Felroze
Zeegroen
Rood
Papicolor dubbele kaarten
Lichtroze
105x148mm
Hagelwit
Hemelsblauw
Dennengroen
• Gekleurde dubbele kaarten A6.
Babyblauw
• In verschillende kleuren beschikbaar.
Babyroze
• Afmeting: 105x148mm, gevouwen.
Appelgroen
• 210 grams papier.
Kraft wit
• Pak a 6 stuks.
Kraft grijs
Bruin
• Geschikt voor hobby doeleinden.
Parelwit
• In dezelfde kleuren zijn ook
Ivoor
enveloppen en A4 papier beschikbaar.
Goud
Ravenzwart
1 7 7 0 5 0 Zilver
Anjerwit
1 7 7 0 5 1 Marble grijs
Donkerblauw
1 7 7 0 5 2 Ivoor

177053
177054
177055
177056
177057
177058
177059
177060
177061
177062
177063
177064
177065
177066
177067
177068
177069
177070
177071
177072
177073

Pakken à 100 vel:
A4
A4
A4
A4
A4
A4
Topkwaliteit kantoorpapier.
A4
Geschikt voor kopieermachines en
A4
inkjet- en laserprinters.
A4
Egaal, kleurrijk oppervlak voor briljante A4
en opvallende afdrukken.
A4
A4
FSC-gecertificeerd.
A4
Verouderingsbestendig volgens
A4
ISO9706.
A4
Uit 100% chloorvrij gebleekte cellulose. A4
Voorzien van Europees milieukeurmerk. A4
A4

Fastprint Color kopieer en
print papier A4 80 gram
•
•
•
•
•
•
•

80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr
80gr

roomwit
ivoor
donkerchamois
kanariegeel
lichtgroen
appelgroen
lichtblauw
lila
roze
geel
citroengeel
goudgeel
helgroen
azuurblauw
diepblauw
oranje
felrood
zwart

129660
129668
129679
129669
129671
129662
129672
129678
129667
129673
129661
129670
129675
129676
129694
129674
129677
129659

A4
A4
A4
A4
A4
Fastprint Color kopieer en
A4
A4
print papier A4 120 gram
A4
A4
• Topkwaliteit kantoorpapier.
A4
• Geschikt voor kopieermachines en
A4
inkjet- en laserprinters.
A4
• Egaal, kleurrijk oppervlak voor
A4
A4
briljante en opvallende afdrukken.
A4
• FSC-gecertificeerd.
A4
• Verouderingsbestendig volgens
A4
ISO9706.
A4
• Uit 100% chloorvrij gebleekte
A4
A4
cellulose.
• Voorzien van Europees milieukeurmerk. A4

120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr
120gr

roomwit
ivoor
crème
kanariegeel
lichtgroen
appelgroen
lichtblauw
lila
roze
grijs
geel
zwavelgeel
diepgeel
goudgeel
grasgroen
helgroen
azuurblauw
diepblauw
oranje
felrood
zwart

746130
129499
746117
746125
746126
746124
746123
746128
746119
746121
746145
746135
746115
129852
746144
746114
746133
746113
746116
746112
746111

Pakken à 50 vel:

Papyrus enveloppen
140x140mm
• Zakje à 10 enveloppen.
• Afmeting: 140x140mm.
• Verkrijgbaar in wit en ivoorwit.
10 enveloppen wit 140x140mm 1 7 0 0 1 3
10 enveloppen ivoorwit
170007
140x140mm
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Papyrus dubbele kaarten
130x130mm
• Zakje à 10 dubbele kaarten
130x130mm.
• Kaart 260x130mm gevouwen naar
130x130mm.
• Verkrijgbaar in wit en ivoorwit.

10 dubbele kaarten wit
260x130mm
10 dubbele kaarten ivoorwit
260x130mm

170222
170216

A4
A4
A4
A4
A4
Fastprint Color kopieer en
A4
print papier A4 160 gram
A4
A4
• Topkwaliteit kantoorpapier.
A4
• Geschikt voor kopieermachines en
A4
inkjet- en laserprinters.
A4
• Egaal, kleurrijk oppervlak voor briljante A4
A4
en opvallende afdrukken.
A4
• FSC-gecertificeerd.
A4
• Verouderingsbestendig volgens
A4
ISO9706.
A4
• Uit 100% chloorvrij gebleekte cellulose. A4
• Voorzien van Europees milieukeurmerk. A4

160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr
160gr

roomwit
ivoor
creme
donkerchamois
kanariegeel
lichtgroen
appelgroen
lichtblauw
lila
roze
geel
goudgeel
grasgroen
helgroen
azuurblauw
diepblauw
oranje
felrood
zwart

129706
129680
129707
129691
129681
129683
129708
129684
129690
129709
129685
129682
129710
129687
129688
129711
129686
129689
129693

Fastprint A4
assortiverpakkingen
• Topkwaliteit kantoorpapier.
• Geschikt voor kopieermachines en
inkjet- en laserprinters.
• Egaal, kleurrijk oppervlak voor briljante
en opvallende afdrukken.
• FSC-gecertificeerd.
• Verouderingsbestendig volgens
ISO9706.
• Uit 100% chloorvrij gebleekte cellulose.
• Voorzien van Europees milieukeurmerk.

A4
A4
A4
A4
A4
A4

160gr 10 kleuren
120gr 10 kleuren
80gr 4 neon kleuren
80gr 5 felle kleuren
80gr 5 zachte kleuren
80gr 10 kleuren

129431
129430
129467
129439
129229
129429
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Knutselen met karton

Je kan er de leukste
dingen mee maken
Van een kijkdoos tot een vliegtuig, de leukste
ideeën werk je uit met karton. Tip: maak gebruik van bijvoorbeeld rood of groen karton, zo
geef je meteen kleur aan jouw kunstwerk!
Folia Etalage en natuurkarton
• Eenzijdig gekleurd etalagekarton.
• Verpakkingseenheid pak à 10 vel.
geel
oranje
rood
middenblauw
donkerblauw
middengroen
bruin
goud
zilver
wit
zwart
geel fluor
oranje fluor
roze fluor
rood fluor
groen fluor

De papegaai
Net écht, maar
echt van karton!

>

142145
142146
142142
142153
142143
142144
142147
142151
142150
142141
142140
142155
142156
142159
142152
142154

KARTON

Folia Fotokarton
• Dubbelzijdig gekleurd fotokarton.
• Verpakkingseenheid pak à 10 vel.

76

nr.125
nr.151
nr.211
nr.312
nr.320
nr.414
nr.563
nr.611
nr.631
nr.700
nr.800
nr.911
nr.915
nr.926
nr.929
nr.941

zwart
rood
donkerblauw
donkergroen
wit
bordeauxrood
zonnegeel
champagne
oranje
middenblauw
lichtblauw
baby blauw

nr.90
nr.20
nr.35
nr.58
nr.00
nr.22
nr.14
nr.01
nr.17
nr.34
nr.30
nr.33

141670
141672
141673
141674
141671
141682
141675
141691
141676
141683
141677
141693

lichtroze
grasgroen
roze
lichtbruin
oud roze
citroengeel
bruin
lichtgroen
grijs
lila
lavendel
paars

nr.26
nr.55
nr.23
nr.75
nr.29
nr.12
nr.85
nr.51
nr.84
nr.31
nr.37
nr.28

141678
141684
141679
141696
141689
141695
141697
141685
141699
141686
141687
141688

chamois
nr.10
goud
nr.65
zilver
nr.60
regenboog
nr.1650
pak à 25 vel fotokarton
24x35cm 300gram assorti
pak à 50 vel fotokarton A4
300gram assorti
pastel A4 assorti
pastel 50x70cm assorti

141690
141681
141680
141698
141669
141668
1000298
1000297

Folia Golfkarton
• Golfkarton is ideaal voor creatieve
knutsel ideeën.
• Dubbelzijdig gekleurd.

wit
zilver
goud
zwart
25x35cm ass

142170
142188
142189
142171
1000292
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Folia Crêpepapier
• Crêpepapier 50x250cm.
• Knutsel met de verschillende kleuren
en maak mooie creaties.
• Crêpepapier is niet beschrijfbaar.
• Let op: indien het crêpepapier in
aanraking komt met vocht, bestaat de
kans dat dit afgeeft.
wit
geel
oranje
feloranje
donkerbruin
roze
lichtblauw
donker violet
briljantblauw
felrood
kerstgroen
mosgroen
lichtgroen
cyclaam
kastanjebruin
zalmroze
zwart
goud
zilver
rol goud
rol zilver
rol regenboog

nr.100
nr.106
nr.108
nr.109
nr.115
nr.119
nr.120
nr.122
nr.128
nr.134
nr.140
nr.141
nr.145
nr.154
nr.161
nr.176
nr.199
nr.9125
nr.9126
nr.9125
nr.9126
nr.1650

141850
141855
141856
141866
141867
141859
141863
141861
141853
141862
141874
141854
141865
141869
141857
141879
141851
141870
141871
141872
141873
141878

Papyrus Ivoorkarton
Folia Kraft papier

• Houtvrij glad natuurkarton met een
hoge opaciteit en stijfheid.
• Pak à 25 vel.
300gr

50x70cm

• Geschikt voor diverse creatieve
doeleinden zoals scrappen en het
maken van kaarten.

141740

Folia din A5 120gr
din A4 120gr
din A4 230gr
50x70cm 120gr

1000293
1000294
1000295
1000296

Folia Zijdevloeipapier
• Voor knutselen, versieren of
verpakken.
• Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
wit
geel
rood
blauw
groen
goud
zilver
zwart
50x70cm
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nr.00
nr.14
nr.23
nr.30
nr.50
nr.65
nr.66
nr.90
20gr

141930
141935
141932
141943
141934
141939
141938
141931
141921

Folia Glitter - en dessinpapier

Folia Vliegerpapier
• Transparant papier.
• Voor knutselen, versieren of
verpakken.

doos à 100 rollen 70x100cm
42gram assorti

129008

• Voor het maken van oogverblindende
creaties.
• Niet alleen ideaal voor knutselen,
maar ook voor verpakken.

Holografisch papier 23x33cm 75gr 1 4 2 1 9 1
Iriserend papier 25x35cm 230gr 142000
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> T-SHIRT TRANSFERS

>

CARBONPAPIER

Carbonpapier
• Budget carbonpapier in A4 formaat.
• 10 vellen.
• Verkrijgbaar in zwart, wit en blauw.
A4 21x29,7cm 10x blauw
A4 21x29,7cm 10x wit
10x zwart
A4+ 21x31cm

Quantore T-Shirt Transfer
voor textiel

1387283
1387282
1387281

• Ontwerp je eigen t-shirt, kussensloop,
keukenschort, tas, etc.
• Wasproof.
• Het werkt in drie eenvoudige stappen:
1. Met je inkjetprinter maak je een print
op A4-formaat. 2. Print en
knip jouw ontwerp uit. 3. Strijk het
uitgeknipte ontwerp op jouw favoriete
(textiel)voorwerp.
lichte kleding 6vel
donkere kleding 6vel

129814
129815

Textiel transferpapier

De leukste T-shirts 
maak je zelf
Met transferpapier bedruk je jouw shirt
gemakkelijk met een eigen afbeelding of foto.
Wat je verder nog nodig hebt? Een strijkijzer
en je kunt aan de slag!

Haal de
ontwerper in jezelf
naar boven
80

Folia Transparant papier
• Ideaal voor het knutselen van lantaarns, kerststerren, wenskaarten
en nog veel meer.
A4 115gr wit
18,5x29,7cm 42gr ass

740026
740027

> FOLIA FOTOPAPIER

Quantore fotopapier
• Kwaliteitspapier dat voldoet aan
onze hoge eisen.
• Geeft fotorealistische afdrukken.
• Zeer geschikt voor de meeste
inkjetprinters.
• Verpakt in handige kartonnen doos.

A4 250gr glans
A4 230gr mat glans
A4 195gr glans
A4 170gr mat glans
10x15cm 245gr glans

50vel
50vel
50vel
50vel
50vel

129360
129361
129362
129363
129364
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Say cheese!

Een blijvende
herinnering
Een mooi vogeltje in de tuin of een heerlijke familiefoto. Ga
voor een blijvende herinnering met het fotopapier van Canon.
Hiermee print je gemakkelijk en voordelig de allerleukste
foto’s. Plaats je print vervolgens in een fotolijstje en je bent
klaar. Zo kun je in een handomdraai heerlijk nagenieten van
de mooiste momenten.

TIP
Print de foto’s uit
en hang ze op met
vrolijke mini-knijpers
(pagina 106)

10PPM

60

5

5

20

GARANTIE

15PPM

1

Canon Inktcardridges 581

JAAR

Canon Pixma Inkjetprinter
TS705
• Betaalbaar en compact wireless
printen van hoogwaardige
documenten en levendige foto’s
zonder witrand via je smartphone
of tablet en cloudservices.
• Wi-Fi en Ethernet connectiviteit.
• Maak onderweg kopieën van
documenten met behulp van de
Smartphone Capture and Copy-functie in de Canon PRINT-app.
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• Originele supplies voor een optimaal
resultaat met je Canon printer.
• Printsnelheid: 15 ppm (zwart)
en 10 ppm (kleur).
• Resolutie: 4800x120 dpi.
• Randloze print van 10x15cm
in circa 21 seconden.
• Interface: USB Hi Speed and
Wi-Fi.
• Afmetingen:
(BXDXH) 372x365 x158mm.
Canon TS705

433488

CLI-581 zwart
CLI-581 blauw
CLI-581 rood
CLI-581 geel
CLI-581 zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
CLI-581XXL
zwart + 3 kleuren

405346
405347
405348
405349
405350
405354

Canon Inktcardridges
581 + fotopapier
• Originele supplies voor een optimaal
resultaat met je Canon printer.
• De set bevat: 1x Canon 581(XL) zwart,
blauw, rood, geel en 50 vel Canon
fotopapier 10x15cm.
CLI-581
405352
4 kleuren + 50 vel fotopapier
10x15cm blister à 4 stuks
CLI-581XL
405353
4 kleuren + 50 vel fotopapier
10x15cm blister à 4 stuks

Canon Creative Kit
• Deze leuke creatieve kit met 3
soorten papier geeft je de creatieve
controle om veel verschillende dingen
te doen.
• Je kunt jezelf op veel verschillende
manieren uitdrukken, van het opnieuw
opplakken zonder de muur te beschadigen tot het personaliseren van
alledaagse dingen zoals je telefoon.
• Geef je favoriete herinneringen een
glanzende, hoogwaardige look.
creatieve kit

1387065

Canon magnetisch
fotopapier

Canon verwijderbare
fotostickers

• Toon je favoriete foto’s thuis door deze
simpelweg op magnetisch fotopapier
te printen.
• Magnetisch fotopapier is compatibel
met de nieuwste toonaangevende
Canon-printers en biedt je de mogelijkheid om afbeeldingen te transformeren
in levendige 3D-projecten.
• Personaliseer ruimtes, versier de
koelkast met bijzondere foto’s of
maak in een handomdraai educatieve
spelletjes en visuele lijsten.

• Creëer, print, deel en toon je favoriete
foto’s op verschillende manieren met
het herplakbare fotopapier.
• Geef je telefoonhoesje, laptop of
accessoires een echt persoonlijk
tintje met een fotosticker, of geef je
kamer en meubels een nieuwe look
met een paar van je favoriete foto’s.
• Als je wat georganiseerder wilt
worden, kun je zelfs je eigen labels
maken.

10x15cm 5vel

10x15cm 5vel

Canon fotopapier
• Professioneel papier voor je
inkjetprinters.
• Ook speciale fotopapiersoorten.
13x18cm 260gr fotopapier plus 4 0 0 6 7 7
20vel
10x15cm 210gr fotopapier
129405
100vel
A4 170gr fotopapier mat
129402
50vel

1387066

1387067
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Hoofdstuk 3

Welke verf moet ik kiezen?
Waterverf of aquarelverf
Acrylverf
Acrylverf is speciaal ontwikkeld voor gebruik
op canvas. Deze verf heeft een dikke
consistentie, waardoor meerdere technieken
kunnen worden toegepast. Daarnaast heeft
het een hoge kleurpigmentatie die lichtvast is.
Dit houdt in dat de kleuren van het schilderij
niet verbleken door de zon. Het is zeer geschikt voor beginnende schilders, maar ook
voor gebruik op scholen en de kinderopvang.

Waterverf is fijngemalen pigment dat je
met water mengt. Hoe natter de penseel,
hoe lichter de kleur op het papier. Doordat
waterverf erg vloeibaar is, zijn de kleuren
makkelijk te mengen.

Schilderen

Vingerverf

Gouache
Gouacheverf behoort tot de wateroplosbare verfsoorten.
Deze verf is gemaakt van dezelfde bindmiddelen en
pigmenten als waaruit waterverf is samengesteld. Gouache
heeft als toevoeging blanc fixe, wat de verf zijn dekking
geeft. Dit is dan ook het verschil met aquarelverf. Door de
dekkracht kan je met gouache meer pasteus schilderen.
Ook maakt dit het makkelijker om met lichte kleuren over
donkere kleuren te schilderen.

Een speciaal soort plakkaatverf is vingerverf.
Vingerverf is zo dik dat je het met je handen
aan kunt brengen. Ook is het een goede, dekkende verf. Vingerverf stimuleert de creatieve
en motorische ontwikkeling van kinderen.
Hierbij staat veel verfplezier en een inspirerend eindresultaat voorop!

Plakkaatverf
Ideaal voor het decoreren van o.a. hout,
terracotta en papier-maché. Plakkaatverf
is uitwasbaar en droogt mat op. De
kleuren zijn onderling goed mengbaar.

84

85

Verf

Verf

> ACRYLVERF

> OLIE VERF

Derwent Acrylverf
• Derwent Academy Acrylkleuren zijn
gemaakt van rijke pigmenten en een
formulering die kleursterkte, levendigheid en consistentie behoudt ongeacht of ze alleen of in combinatie met
andere verfsoorten worden gebruikt. set à 12 tubes assorti

142410

>

PLAKKAATVERF

Derwent olieverf

Creall plakkaatverf 500ml

• Derwent Academy oliekleuren zijn
geformuleerd met rijke pigmenten die
levendigheid behouden ongeacht of
ze alleen of in combinatie met andere
verfsoorten worden gebruikt.

• Plakkaatverf op waterbasis.
• Gebruiksklaar, goede hechting op de
meeste ondergronden.
• Kleuren onderling mengbaar.
• Na droging mat.

set à 12 tubes assorti

142411

02 primair geel
04 oranje
05 lichtrood
11 donkerblauw
15 middengroen
19 donkerbruin
20 zwart
21 wit
23 roze
06 donkerrood
24 licht roze
08 Cyclaam
09 paars
10 primair blauw
14 lichtgroen

142285
142286
142287
142288
142289
142290
142291
142292
142405
142402
142406
142408
142407
142403
142404

Nassau Art Acrylverf
• Diverse Acrylverfsets.
• Nassau is het ideale merk voor de
beginnende schilder die meteen
kiest voor een goede kwaliteit.
set à 8 kleuren
blik à 18 kleuren
startersset 18-delig

1387101
1387100
1387098

> GOUACHE

Creall plakkaatverf 1000ml

Jovi Gouache
• Voor de meest bijzondere
kunstwerken.
• Geschikt voor alle soorten poreus
materiaal: mat papier, bristol papier,
hout, enz.
• Voor kinderen vanaf 3 jaar.
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Caran d’Ache Gouache

set à 4 kleuren
set à 6 kleuren glitter

1386289
1386292

• Plakkaatverf voor het maken van
de mooiste tekeningen.
• In blik inclusief tube wit en een
penseel.

blik à 8 kleuren
blik à 15 kleuren

1386658
1386656

• Voordelige plakkaatverf op waterbasis.
• 98% natuurlijke grondstoffen.
• Gebruiksklaar, redelijke dekkracht en
een goede hechting op de meeste
ondergronden.
• Kleuren onderling mengbaar en na
droging mat.

07 primair rood
10 primair blauw
14 lichtgroen
20 zwart
21 wit
01 lichtgeel
02 primair geel

1000005
1000006
1000007
1000008
1000009
1000003
1000004
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De mooiste creaties met acryl

Aan de slag als 
een kunstenaar
Ga je aan de slag met verf en kwasten om de mooiste
creaties te maken? Dan is het slim om gebruik te maken
Medium

van acrylverf. Het is een verfsoort op waterbasis die na

Een medium is een middel dat je door
de verf kunt mengen, waardoor je de
verf een andere textuur mee kunt
geven. Zo maak je met een medium
de verf dunner, dikker, gladder of
geef je het een bepaalde neon- of
korrelstructuur.

droging watervast is. Het bestaat uit een kleurpigment
met bindmiddel. Het grote voordeel? Acrylverf is erg
snel droog.

Gesso

Structuurverf

Gesso is een primer dat bestaat uit
een mengsel van gips waarmee je de
oppervlakte die je wilt beschilderen,
voorbereid. Een primer zorgt er
namelijk voor dat de verf niet opgezogen wordt door het hout, canvas,
of een andere ondergrond.

Met structuurverf breng je makkelijk
en snel structuur aan op je schildersdoek. Structuurverf is verkrijgbaar
in verschillende gradaties, van bijna
glad tot een vrij grove structuur en
het is in bijna elke gewenste kleur
te mengen.

Creall-Studio Acrylic verf

Creall-Studio
Acrylic Structure

Creall-Studio Acrylic Gesso
• Droogt mat op en vergeelt niet.
• Geschikt voor olie-, water- en
acrylverf.
• Voor het verbeteren van de hechting
van de verf.
• Vermindert verfabsorptie.
• Geschikt voor vrijwel iedere vetvrije
ondergrond.
• Waterverdunbaar.
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gesso

1389066

• Structuurpasta op waterbasis.
• Hecht op vrijwel iedere vetvrije
ondergrond.
• Na droging watervast en elastisch.
• Mengbaar en overschilderbaar met
Creall-studio acrylics.
• Laagdikte max. 1 cm om scheurvorming te voorkomen.
• Verkrijgbaar in fijne en grove
structuur.

• Acrylverf o.b.v. een 100% acrylaathars.
• Hoogwaardige samenstelling.
• Hecht op vrijwel iedere schone
vetvrije ondergrond.
• Droogt snel en watervast op.
• Na droging zijdeglans.
• Waterverdunbaar.
• Kleuren onderling mengbaar.
• Uitstekend te gebruiken met
Creall-studio acrylics hulpmiddelen.

Creall-Studio
Acrylic mediums

structuur fijn
structuur grof

1389058
1389036

• De Creall-Studio Acrylic mediums
kunnen puur gebruikt worden, maar
ook in combinatie met Creall-Studio
Acrylics.
• De mediums zijn ontwikkeld op basis
van een pure, niet vergelende, 100%
acrylaathars.
• Ze kunnen met een penseel en/of
spatel opgebracht worden.

modeleerpasta
medium
gel
parel

1389062
1389063
1389064
1389065

06 primair geel
12 karmijn
85 perzik
13 magenta

1389031
1389030
1389032
1389033

99 zwart
25 violet
05 citroengeel
35 turquoise
81 wit
32 phtaloblauw
42 ultramarijn
19 goud
10 vermillion rood
52 phtalogroen
59 olijfgroen
50 briljant groen
11 dieprood
07 warmgeel
30 primair blauw
09 oranje
61 sienna
34 Pruisisch blauw
69 omber gebrand
60 oker
67 sienna gebrand
98 neutraal grijs
20 zilver

1389034
1389035
1389038
1389037
1389039
1389041
1389042
1389043
1389044
1389045
1389046
1389047
1389048
1389049
1389050
1389051
1389052
1389054
1389055
1389056
1389057
1389059
1389061
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> VINGERVERF

Creall vingerverf
Collall Magic kinderverf
• Magic Paint bevat geen vulmiddel en
• Magic Paint Toververf is een unieke
blijft hierdoor glanzend en brokkelt
alles-in-één toververf op waterbasis
nooit af.
voor eindeloos veel creatief verfple• Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
zier.
• De handige startset bevat set 6 kleu• Magic Paintis speciaal ontwikkeld voor
ren, 1 textiel- en 1 parelmoermedium,
kinderen.
verfpallet, kwast en een flyer.
• Door de speciale samenstelling lopen
set
à 6 kleuren 80ml
1388025
de kleuren niet vanzelf in elkaar over.

Carioca Tempera plakkaatverf
• Teken en schilder op een leuke, gemakkelijke en schone manier.
• Plakkaatverf zonder kwast en water.

doos à 12kleuren

1386811

> AQUARELVERF

• Uitwasbare verf.
• Dit product is conserveermiddelvrij
en bevat 98% natuurlijke
grondstoffen.
• Goede dekkracht.
• Makkelijk verwerkbaar voor de
allerkleinsten.
• Droogt mat op.
• Kleuren onderling mengbaar.
• 6x80ml.

set à 4 kleuren 80ml

1388245

> OVERIGE HOBBYVERF

Maped Early Age vingerverf
•
•
•
•
•
•
•

Early Age vingerverf.
Dermatologisch getest.
Gebruiksklare verf.
Zalfachtige structuur die niet druppelt.
Uitstekende dekking.
Ultra-heldere en levendige kleuren.
Eenvoudig schoon te maken door de
handen met water te wassen.
• Set à 4 potjes van 80gram.

Derwent aquarelverf
• Derwent Academy Aquarelkleuren zijn
gemaakt van rijke pigmenten en een
eenvoudig te gebruiken formulering
die levendige, transparante waterverfkleuren creeërt.
• Direct vanuit de tube te gebruiken
of verdun met water om diverse
set à 12 kleuren
aquareleffecten te bereiken.

Koh-I-Noor aquarelverf
• De verfnapjes, elk 22,5mm, zitten
opgeborgen in een tablet.
• 6 kleuren per tablet.
• Alles in carrouselvorm schakelbaar.
• 48 kleuren.
142412

blister à 48 kleuren

142409

set à 4 kleuren 80gram

640624

Creall Fluor verf
• Fluorescerende plakkaatverf op waterbasis.
• Door extra veel pigment fel oplichtende kleuren.

• Na droging mat.
• Waterverdunbaar.
• 250ml.
fluor 01 geel 250ml
fluor 03 oranje 250ml
fluor 04 rood 250ml
fluor 07 blauw 250ml
fluor 09 groen 250ml
fluor 16 roze 250ml

1000015
1000016
1000017
1000018
1000019
1000020

Bruynzeel kids aquarelverf

Pelikan aquarelverf
• Waterverf in 12 of 21 kleuren.
doos à 12 kleuren
doos à 21 kleuren
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640610
640611

• Met de waterverf van Bruynzeel
schilder je jouw kunstwerken compleet!
• Het penseel helpt je de vrolijke kleuren
mooi aan te brengen op het papier.
• Door het handige doosje kunnen de
kleuren niet in elkaar overlopen om
geknoei te voorkomen.
• De rondjes in het deksel kunnen ook
als mengbakjes gebruikt worden.
• Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
doos à 12 kleuren
• Glutenvrij.

Creall Glow in the Dark verf

• Voor kinderen en volwassenen.
• Wasbaar op 30°C.
• Optimale bescherming, lekvrij en goed • Materiaal: polyester.
small oranje
1000021
ventilerend.
medium rood
1000022
• Lange mouwen.

Creall schorten

640619

• Spectaculaire lichtgevende verf met
een goede dekkracht.
• Neemt licht op en geeft dit in het
donker af.
• Na enige tijd neemt het lichtgevend
effect af, houd decoratie in het licht
dan gloeit deze weer op in het donker.
glow in the dark groen 250ml 1000013
• Schudden voor gebruik.
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TIP

Oneindig
creatief met krijt
Verf een hele muur of deur met krijtbordverf of schoolbordverf, dan heb je alle
ruimte om eens flink los te gaan met
je creatieve ideeën. Ben je toe aan iets
nieuws? Dan veeg je het krijt er zo vanaf
en begin je snel weer aan iets nieuws.

Collall Flacon
• 100 ml LDPE transparant n
avulflesje met doseerdop.
• Het flesje is ideaal voor het zeer
precies doseren van verf voor de
prachtigste resultaten!
• Het flesje wordt tevens voor lijm
gebruikt.
• Met een schaar kan de dop naar
wens aangepast worden voor afgifte
van de juiste hoeveelheid lijm of verf.

Creall vernis

flacon leeg 100ml

1386022

> MEDIUMS EN VERNISSEN

• Veilige lak op waterbasis.
• Droogt transparant op, beschermt
optimaal en maakt creaties watervast. glans 1000ml
mat 1000ml
• Geschikt voor buiten.

>

1000012
1388246

FIXATIEVEN

Ghiant ﬁxatief

Securit krijtbordverf
• Securit acrylverf op waterbasis.
• Kan als muurverf gebruikt worden of
op glas, metaal, keramiek, plastic en
hout.

• Het is aanbevolen om de ondergrond
eerst van primer te voorzien.
• Ook geschikt voor buiten.
• Pot van 250ml.
• Kleur: zwart.
250ml zwart

552087

Nassau Art Pouring mediums
• Snel drogend en eenvoudig uit te
gieten.
4x59ml assort

1387097

Creall schoolbordverf

Creall linoverf

• Schoolbordverf op acrylbasis met
een zeer goede dekkracht.
• Voor gebruik op karton, hout, metaal,
muren etc.
• 2 of meer lagen kruislings aanbrengen.
• Na droging watervast.
• Na 24u droging beschrijfbaar met
schoolbordkrijt.
• Uitwisbaar of afneembaar met water.
250ml zwart
• Verbruik: 100 ml per m² per laag.

• Veelzijdige blockprintverf op
waterbasis.
• Gebruiksklaar.
• Goede dekkracht.
• Kleurkrachtig.
• Voor printen met o.a. linoleum of
hout op verschillende ondergronden.
• Lang verwerkbaar door lange
droogtijd (± 15-20 min.).
• Kleuren onderling mengbaar.
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1000014

• Kleurloze laatste lakbeschermingsspray om de definitieve tekeningen
in o.a. potlood, pastel of houtskool
te bevestigen.
• Sneldrogend, veegvast, weer- en
UV-bestendig, vergeelt niet.
• Milieuvriendelijk en zuurvrij.
• Verkrijgbaar in verpakkingen van 400
en 500 ml.

400ml
Academy Fix 500ml

1386600
1386602

Caran d’Ache ﬁxeerspray
• Fixeerspray verbetert de hechting van
de krijtdeeltjes en voorziet tekeningen
van een beschermende laag.
• Vormt een kleurloze laag die
tekeningen van bijv. was- en pastelkrijt
of waterverf beschermt tegen vuil en
beschadigingen.
• Sneldrogend.
• 200 ml.
250ml zwart

1389053

200ml voor pastels

1386660
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Penselen en kwasten

Penselen en kwasten

> PENSELEN EN KWASTEN

nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
• Schoolpenseel voor waterverf/aquarelnr. 5
leren.
nr. 6
• Standaard kwaliteit.
nr. 8
nr. 10
• Naadloze aluminium kraag.
nr. 12
• Houder in blank gelakt hout.

Pelikan penseel 23

750101
750102
750103
750104
750105
750106
750108
750110
750112

Pelikan olieverfkwast 613
•
•
•
•

Puur varkenshaar.
Naadloze aluminium kraag.
Houder in onbehandeld hout.
Korte haren.

nr. 2
nr. 4
nr. 6
nr. 8
nr. 10
nr. 12
nr. 14
nr. 16
nr. 20

750002
750004
750006
750008
750010
750012
750014
750016
750020

Verfpallet

• Op de verfpallet kan verschillende
kleuren verf een klein beetje gedepo• Kunststof verfpallet met 10 vakjes
neerd worden.
voor verf.
• De kleuren kunnen eenvoudig on• De verfpallet kan goed vast gehouden
derling gemengd worden in een leeg
worden door de duim door de opening
vakje.
te steken en het met de hand te
10 vakjes wit
580045
ondersteunen.

Afscheurpallet
• Afscheurpalet: geschikt voor olie- en
acrylverf.
• Inhoud per blok 40 vellen.
• Maat 23 x 30.5cm.
blok à 40 vel

1387099

> CANVASSEN

Pelikan sets
• De sets met verfpenselen bestaat
uit de meest voorkomende fijne
verfpenselen en verfborstels in goede blister à 3 stuks assorti
blister à 5 stuks assorti
schoolkwaliteit.

1386947
142381

• Jovi kwasten zorgen voor een
gelijkmatige applicatie van verf.
• Door de hoge kwaliteit vallen de
Jovi kwasten
haren niet uit.
• De kwasten zijn geschikt voor zowel
• Als je kind graag tekent, dan zal een
set kwasten van natuurlijke haren van thuisgebruik als schilderen op de
kunstacedemie.
Jovi helpen bij het realiseren van zijn
pot à 20 stuks medium
1386302
of haar meest originele fantasiën op
pot à 9 stuks large
1386297
papier.

Talens Art Creation
Canvassen

Pentel Aquash brushstiften

• Het nieuwe geleidesysteem zorgt ervoor dat, afhankelijk van het indrukken
van de houder, de penseelpunt exact
• Brushpen met sterke niet vervormbare
de gewenste watertoevoer krijgt.
penseelstift.
• Gemakkelijk te reinigen.
• Transparante handvat is tevens
• In fijn, medium en breed.
waterreservoir.
• Geen apart waterbakje nodig dus
overal te gebruiken.
• Inhoud waterreservoir 10 ml.
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fijn
medium
breed

630732
630733
630734

Staedtler waterbrushstiften
• Waterpenseel Design Journey.
• Voor aquarelleren en schilderen.
• De zachte schacht en het ventielsysteem garanderen een gelijkmatige
waterafgifte.
• Inhoud maten: S, M, L en beitelpunt.

Nassau art Canvassen

set à 4 breedtes

1387692

•
•
•
•

13x18cm
20x20cm
21x29,7cm
Canvas van 100% katoen.
24x30cm
Geschikt voor zowel acryl- als olieverf. 30x30cm
30x40cm
Zuurvrij.
40x50cm
Beschikbaar in verschillende maten.

1000354
1000355
1000356
1000357
1000358
1000359
1000360

• Talens Art Creation katoenen
schildersdoek.
• Het doek is opgespannen op een
stabiel houten frame.
• Ideale ondergrond voor acrylverf,
olieverf of bijvoorbeeld gemengde
technieken.
• Het doek is al geprepareerd, je kunt
er dus direct op schilderen.
• Alle houten onderdelen zijn
FSC gecertificeerd.
• In de maten 30x30cm of 30x40cm.

katoen 30x30cm
katoen 30x40cm

142376
142377
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> PERMANENT SPRAYS

Hoofdstuk 4

Boetseren & 3D vormgeving
edding permanent spray
universele primer 5200

edding permanent spray
transparante lak 5200

• Het geheim van perfect lakwerk?
De voorbereiding!
• Als je de ondergrond zorgvuldig voorbereidt, kun je later langer genieten
van je gelakte object.
• Deze professionele primer is bij uitstek
geschikt voor vrijwel alle materialen,
bijvoorbeeld hout, metaal, etherniet,
glas, keramiek, papier, karton en
diverse kunststoffen.
• Bovendien beschermt de primer tegen
roest, zorgt voor optimale hechting
en optimaliseert zelfs de glans van
de dekkende laklaag.
• Nog een pluspunt: dankzij het
gebruik van een grondlaag wordt de
hechtprimer kunststof blank
edding Premium acryllak vervolgens
set à 4 spuitkoppen
economischer gebruikt.

640665
640666

edding permanent spray mat
5200
• Weg met verfblikken en kwasten!
• Met de hoogwaardige acryllakken van
edding kunnen vrijwel alle oppervlakken snel en eenvoudig worden gerenoveerd, gerestaureerd en creatief
gedecoreerd.
• Bijvoorbeeld: glas, metaal, hout,
kunststof, piepschuim, papier, behang,
linnen, keramiek, steen, manden en
nog diverse andere materialen.
• Deze superieure spuitlakken vallen op
door de uitzonderlijk hoge dekking; de
lakken drogen extreem snel en zijn zowel binnen als buiten - duurzaam.
• Bovendien zijn de lakken opvallend
economisch; afhankelijk van de kleur
zijn de lakken van edding tweemaal zo
royaal als traditionele spuitlakken.
• Geef nú kleur aan je ideeën: met deze
matte intense kleuren, verkrijgbaar in
handige bussen van 200 ml.
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• Prachtig glanzend of liever elegant
zijdemat?
• De kristalheldere edding Permanent
Spray transparante lak zorgt voor
een perfecte afwerking van je pas
gelakte objecten.
• De bijzonder snel drogende transparante lak in acrylkwaliteit fixeert
en beschermt de gelakte oppervlakken
van bijvoorbeeld manden en vlechtwerk van bast, stro- en droogbloemen,
houtskooltekeningen, papier, karton,
allerlei houtvormen, brooddeegfiguren
en servettechniekobjecten.
• Het product fixeert en impregneert
mat blank
glossy blank
foto’s en voorkomt vergeling en
set à 4 spuitkoppen
verbleking van de kleuren.

640662
640661
640666

edding permanent spray
glossy 5200

mat diepzwart
mat verkeersrood
set à 4 spuitkoppen
mat petrol
mat pastelroze
mat verkeerswit
mat zilver
mat rijkgoud
mat antraciet
mat mellow mint

640631
640632
640666
640641
640644
640652
640653
640654
640656
640670

• Weg met verfblikken en kwasten!
• Met de hoogwaardige acryllakken van
edding kunnen vrijwel alle oppervlakken snel en eenvoudig worden gerenoveerd, gerestaureerd en creatief
gedecoreerd.
• Bijvoorbeeld: glas, metaal, hout,
kunststof, piepschuim, papier, behang,
linnen, keramiek, steen, manden en
nog diverse andere materialen.
• Deze superieure spuitlakken vallen op
door de uitzonderlijk hoge dekking; de
lakken drogen extreem snel en zijn zowel binnen als buiten - duurzaam.
• Bovendien zijn de lakken opvallend
economisch; afhankelijk van de kleur
zijn de lakken van edding tweemaal
zo royaal als traditionele spuitlakken. glossy diepzwart
• Glanzend wit en diepzwart in handige glossy verkeerswit
set à 4 spuitkoppen
bussen van 200ml.

640658
640660
640666
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Boetseren

Boetseren
>

KLEI

Welke klei moet ik kiezen?

De verschillende
soorten klei

Creall klei Super soft
• Superzacht boetseermateriaal.
• Blijft zacht en droogt niet uit.
• Ondersteunt de ontwikkeling van
de fijne motoriek.
• Naast de ontwikkeling van pols en
duim gewricht, worden ook de
vingers afzonderlijk gestimuleerd.
• Glutenvrij.
• Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Er zijn veel verschillende soorten klei. Denk
aan klei dat zacht blijft, klei dat hard wordt
en klei dat afgebakken moet worden. Maar
hoe kies je nou de juiste klei?

emmer à 450 gram

142296

Jovi boetseerklei
• Ideaal voor kinderen vanaf 3 jaar door
de lichte, consistente en stevige
textuur.
• Vlekt niet, droogt niet uit en kan

Allereerst heb je verschillende soorten klei die zacht

Naast zelfhardende klei heb je ook kleisoorten die je

blijven. Dit is ideaal om te boetseren of voor jonge

wél af moet bakken, bijvoorbeeld de natuurlijke klei.

kinderen om lekker mee te spelen. Daarnaast heb je

Deze klei is sterk en kun je glazuren voor een mooie

klei dat droogt op kamertemperatuur. Met zelfhardende

afwerking. En zo zijn er nog heel veel soorten klei.

klei creëer je dezelfde look als met traditionele klei,

Wil je weten welke klei bij jouw project past? Wij

maar het voordeel is dat je dit niet af hoeft te bakken.

geven je graag advies.

Ook is het erg gemakkelijk om mee te werken!
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gemakkelijk hergebruikt worden.
• Gemaakt met plantaardige producten.
set à 6 pastelkleuren
set à 6 neonkleuren
set à 15 kleuren

1386295
1386301
1386293

Jovi klei accessoires
• Zakje met 12 verschillende vormpjes
en 1 rol.

kleivormen + roller assorti

1386291

set à 10 kleuren standaard
set à 10 kleuren fun

1391618
1391612

Silk Clay
Foam Clay
• Zelfhardend boetseermateriaal met
kleine styropor balletjes.
• Verpakt in praktische emmers.
• Verpak ongebruikte klei luchtdicht.

set à 10 kleuren standaard
set à 10 kleuren glitter

1391614
1391611

• Lichtgewicht, zelfhardend, flexibel
boetseermateriaal, die ook na droging
een zachte en rubberachtige textuur
behoudt.
• Verpakt in een praktische bakje.
• Berg ongebruikte klei luchtdicht op.
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Sieraden, kralen en beeldjes...

Je maakt het
met Fimo
Stevige boetseerklei in
allerlei soorten en maten
Fimo boetseerklei is een stevige klei die
perfect is voor het boetseren van kleine
en verﬁjnde objecten. Fimo klei is in
verschillende kleuren en varianten
verkrijgbaar. Van soft klei voor
gemakkelijk boetseren tot klei met
het leather-eﬀect. Voor iedereen
wat wils!

Wist je dat?
Met de Fimo
klei-accessoires
wordt het boetseren
nóg makkelijker

Fimo klei Soft
•
•
•
•

Ovenhardende zachte boetseerklei.
Zacht en glad.
Eenvoudig te mengen.
Klaar voor gebruik.

set à 9 kleuren basis
set à 12 kleuren basis
set à 12 kleuren pastel

1386964
1386971
1386969

Fimo klei Leather-eﬀect
• FIMO leather-effect 8010 ovenhardende boetseerklei standaard blokje 57gr.
• Klaar voor gebruik, zacht en glad.
• Eenvoudige scheiding en menging door
praktische verdeling in 8 porties.
• Na het uitharden in de oven lijkt de
klei op echt leder en voelt ook zo aan.
• Zeer flexibel resultaat en dus geschikt
om te snijden, vlechten, knippen,
stempelen en zelfs te naaien.
• Deze klei wordt gebakken op 130° gedurende 30 minuten om het gewenste
effect te verkijgen.
duif grijs
lagune
indigo
roest
saffraan geel
oker
zwart
olijf
watermeloen
noot
ivoor
bes
set à 12 kleuren leathereffect
display à 72 stuks assorti
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1386953
1386954
1386956
1386957
1386958
1386959
1386960
1386961
1386962
1386963
1386966
1386970
1386968
1386955

Fimo klei accessoires
• Voor het uitrollen of bewerken van je
klei creaties.
Acryl roller
blister à 4 stuks

1386965
1386967
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Papier marché & gips
> PAPIER MARCHÉ

Creall klei Do & Dry Airdrying
• Gebruiksklaar.
• Droogt aan de lucht.
• Hecht goed op vrijwel iedere ondergrond.
• Plakt niet aan de handen.
• Stimuleert de creatieve ontwikkeling
en fijne motoriek door de vele mogelijkheden tot nabewerking.
• Goed beschilderbaar.
500gram wit
1000gram wit
• Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
1000gram terra
• Glutenvrij.

Jovi Papier-maché Patmaché
•
•
•
•
•
142297
1000023
1000024

Papierpasta van papier-maché.
Klaar voor onmiddelijk gebruik.
Verhardt aan de lucht.
Maakt geen vlekken.
Dankzij de correcte hoeveelheid water
is het een homogene pasta.
• Kan na drogen beschilderd worden.
• Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
680gram

1386290

Papier-maché of klei met plakkaatverf

Geef je creaties kleur

Jovi klei Air Dry
• Klei van zeer hoge kwaliteit.
• Kan gemakkelijk worden gevormd.
• Droogt natuurlijk in de lucht (24 uur),
afbakken is niet nodig.
• Geschikt voor gebruik tijdens
schooluren, voor plezier thuis of voor
beeldend kunstenaars.
• Wordt mooi glad, laat geen vuil achter.
• Als de klei hard is kan je het beschilderen met bijvoorbeeld acrylverf of
versieren met glitters.
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• Om je kunstwerk te beschermen,
wordt het aangeraden om vernis te
gebruiken.
• Bewaar de ongebruikte klei in een
luchtdichte verpakking zodat deze niet
uitdroogt.
• Verkrijgbaar in grijs, terra en wit.
1000gram wit
1000gram terra
1000gram grijs

1386300
1386299
1386294

Heb je van klei of papier-maché iets
moois gemaakt? Dan ben je nog niet
klaar. Maak je kunstwerk écht af door
het nog een kleurtje te geven. Zo breng
je je kunstwerk tot leven.

tesa Glutoﬁx

• Ideaal voor het lijmen van alle soorten
papier en het maken van grotere
collages en objecten.
• Droogt kleurloos en vlekvrij op.
• Klontert niet.
• Met koud water uitwasbaar.
• Ook opgelost lang houdbaar,

• Unieke, zeer kindvriendelijke knutsellijm, glutenvrij en antiallergisch.
• Dit cellulose kleefpoeder is gemakkelijk
500gram
aan te maken met water.

836278
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Papier marché & gips
Hoofdstuk 5

Knutsel- en decoratiemateriaal
DAS Papier-maché

• Dankzij het lichte gewicht ideaal
voor het maken van grote modellen
• DAS papier-maché (ook wel houtklei
en figuren.
genoemd) is een modelleermassa in
• Na droging kan hetgeschuurd,
poedervorm op basis van cellulose.
bewerkt, gedecoreerd of geverfd
• Het is gemakkelijk bewerkbaar en een
worden.
ideaal alternatief voor het traditionele
1000gram
1386477
papier-maché.

>

GIPS

DAS Gips
• DAS gips voor gipsafdrukken.
1000gram

1388976

DAS Papier gipsverband
• Indien vochtig gemaakt, in alle
gewenste vormen te verwerken.
8cmx3m doos à 4 strips
8cmx3m doos à 20 strips
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1386479
1386478
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> PAPERCLIPS EN PAPIERKLEMMEN

> KNUTSELMATERIALEN

Folia Houten stokjes
Quantore miniknijpers
• Handige blisterverpakking met
15 stuks.
• Assortiverpakking met wit, zwart
en donker grijze knijpertjes.
34mm assorti

315613

Levende ﬁguren

• Voor het maken van fotolijstjes, grappige dierenfiguren en kleine houten
huisjes.
• Geassorteerd in 25x natuurlijk en 25x
gekleurd.
• Afgerond op de hoeken.
assorti

Maak de leukste ﬁguurtjes
met buigzaam draad. Breng
jij jouw ﬁguurtje tot leven
met de wiebeloogjes?

580051

Folia Chenille draad
• Met deze buigzame chenille draden
maak je de mooiste knutselwerken.
• Buig de draad in de vorm die je wilt.
• Set van 10 stuks in geassorteerde
kleuren.
• Ø 8 mm.
• Lengte: 50 cm.

Haza miniwasknijpers
• Mini wasknijpers in de kleuren blauw
en roze om bijvoorbeeld felicitatie
kaarten aan een lijn te hangen.
• Zakje à 20stuks.

Quantore Paperclips
875143
875144

blauw
roze

• Twee zijden rond.
• Vernikkeld 1.35mm staaldraad.

R2/33mm lang
Doos à 100 stuks
R50/55mm lang
Doos à 100 stuks

315606
315607

10 kleuren set à 10 stuks
assorti
5 kleuren set à 10 stuks
metallic assorti

Folia Pompoms
• Leuk voor het opfleuren van kaarten,
knutselwerkjes en collages of het
maken van allerlei creaties.
• Verschillende afmetingen van
1 tot 5 cm in geassorteerde kleuren.

580055
580056

assorti

Folia wiebeloogjes
Quantore Papierklemmen

Quantore Spiltpennen

• Handige blisterverpakking met
12 stuks.
• Assortiverpakking met wit, zwart
en zilvere bulldog clips.

• Handige blisterverpakking met 100
stuks.
• Zilver.
19mm zilver

315713

20mm assorti

316603

580053

Folia edelstenen

• Deze bewegende ogen geven
geknutselde figuren een eigen leven.
• Ideaal te gebruiken als decoratie.
• Geassorteerd in 6 verschillende maten
in rond en ovaal.
• Niet zelfklevend.
• Afmeting rond: Ø 5-14mm.
assorti
• Afmeting ovaal: 10x8mm en 7x5mm.

580052

• Ronde en vierkante sierstenen
gemaakt van acryl.
• Leuk voor het versieren van
wenskaarten, uitnodigingen en
scrapboeken.
• In geassorteerde kleuren en formaten.
assorti
• 800 stuks.

580047

Maul papierklemmen
Foldback
• Compacte papierklem, maar met
een grote capaciteit.
• Voor het bij elkaar houden van losse
documenten en het markeren en
archiveren van complete dossiers
in ringbanden of ordners of om documenten op een prikbord te hangen.
• De metalen beugels kunnen verwijderd
worden, zo blijft alleen de klem op het
document achter.
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Maul papierklem Bulldog

13mm
16mm
19mm
25mm
32mm
41mm
51mm

capaciteit 4mm
capaciteit 5mm
capaciteit 7mm
capaciteit 9mm
capaciteit 13mm
capaciteit 19mm
capaciteit 25mm

105981
105982
105996
105975
105997
105998
105999

• Papierklem met een krachtige veer.
• Stijlvol en duurzaam ontwerp, fraai
en toch functioneel.
• Klem en veer van metaal.
• Voor het ordenen van je papierwerk.
• Praktische presenteeroplossing.
• Te gebruiken voor opslag, onthouden,
binden, persen en lijmen.

Folia bellen
30mm
50mm
70mm

capaciteit 10mm 3 1 6 6 4 6
capaciteit 20mm 3 1 6 6 4 7
capaciteit 40mm 3 1 6 6 4 8

• Assorti in de maten 14mm, 18mm
en 21mm.
• Assorti in de kleuren goud en zilver.
• Met ophanglus.

letters zak à 26 stuks
cijfers zak à 30 stuks
cijfers doos à 30 stuks
letters en cijfers
• Een houten snijplank of houten letters doos à 288 stuks
snijplank
28x14cm
en cijfers om te decoreren.

Houten ﬁguren en cijfers
assorti

1388937

1391610
1391617
1387104
1391609
1391619
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Folia stempels
Folia vouwblaadjes
• Vouwblaadjes in geassorteerde
kleuren.
• Voor al je knutselprojecten.
• Verkrijgbaar in pakken met 100 of
500 vellen.

10x10cm assorti pak à 100 vel 1386926
10x10cm assorti pak à 500 vel 1386927
15x15cm assorti pak à 100 vel 1386925
15x15cm assorti pak à 500 vel 1386930
15x15cm assorti Regenboog
1386924
pak à 100 vel
15cm rond assorti
1386923
pak à 100 vel
20x20cm assorti pak à 100 vel 1386928
20x20cm assorti pak à 500 vel 1386929
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• Handig voor bij het knutselen

A4 assorti pak à 8 vel
1388942
35x50cm assorti pak à 10 vel 1386931
50x1cm assorti
1386922
pak à 200 stroken

Folia Foamvellen

Folia vouwbeen
• Vouwbeen gemaakt van runderbotten.
• Met scherpe punt.
• Ideaal voor het rillen en vouwen van
papier en karton.
150x20mm
• Maakt scherpe vouwen.

Folia vlechtstroken en
vlechtstrokenpapier

1000285

• Foam is een veelzijdig en buigzaam
materiaal dat in elke gewenste vorm
geknipt kan worden.
• Gebruik het bijvoorbeeld als decoratieBasic 20x29cm ass
materiaal, maak maskers of je eigen
Pastel 20x29cm ass
stempels.

1000286
1000287

• Maak de mooiste ontwerpen met
deze leuke stempelset van Folia.
• Houten stempels.
• 10 verschillende stempels in
verschillende uitvoeringen en maten.
• 2 stempelblokken in de kleuren zwart
en blauw.
• Verpakkingsformaat: 85x85x30mm.

Folia vilt

Stempelset Folia lettering

142389

• Ideaal voor diverse hobby- en
naaiprojecten.
• Set à 10 pastel of 10 standaard
kleuren.
• 250gram.

Folia indianenveren

Folia glitterpoeder

• Ideaal geschikt als decoratie of voor
handwerk zoals carnaval sieraden.
• Geassorteerd in 10 verschillende
kleuren.
• 10 gram.

• Leuk voor het versieren van wenskaarten, uitnodigingen en scrapbooks.
• In geassorteerde kleuren.
• Met strooidop.
• Tubes van 14 gram.

assorti

580054

standaard 20x30cm ass
pastel 20x30cm ass

580032
1000288

blister à 5 tubes goud, zilver, 1 4 2 3 9 0
wit
blister à 5 tubes assorti
580048
doos à 10 tubes assorti
142391
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> KNUTSELMATERIALEN OM TE VERSIEREN

Houd alles bij elkaar
Meerdere sleutels? Gebruik
dan de sleutelring. Zo heb je
al jouw sleutels op één plek.

Houtbranderset
Krimpie Dimpie

• Een Krimpie Dimpie vel wordt
3 keer kleiner en 9 keer dikker in
een keukenoven op 150 graden.

• Maak een tekening of trek een
afbeelding over op een Krimpie Dimpie transparant
frosted
vel en kleur deze in met permanente
wit
markers.

580043
580044
580042

Sleutelringen

• De sleutelringen hebben een dubbel
draadwinding en naar binnen toe
afgekapte uiteinden.
• Verkrijgbaar in 2 maten.

• Deze stevige sleutelringen zijn gemaakt van gehard vernikkeld staal.

Ø24mm
Ø38mm

Doos à 100 stuks 3 2 7 9 2 1
Doos à 100 stuks 3 2 7 9 2 2

je wilt op verschillende materialen.
• De houtbrander wordt ongeveer
500 graden.
• Geschikt voor kinderen vanaf 14 jaar
en voor kinderen onder de 14 jaar met
toezicht van een volwassene.

• Houtbrandersetten met opzetstukken
voor het schrijven, tekenen en
branden van materialen zoals hout,
kurk en leer.
• Met de houtbrandpen en verschillende basis
opzetstukken kan je alles maken wat deluxe

1391574
1391575

Tip!

Versier je eigen
klembord
Maak zelf leuke
sleutelhangers

Met de houtbranderset

Maak je sleutel persoonlijk en
hang je eigen creatie aan de
metalen hanger. Zo weet
je altijd welke sleutels van
jou zijn!

cadeau te geven of om

maak je jouw klembord
persoonlijk. Leuk om
lekker zelf te houden!

Maul houten klembord
Boekbindersringen

Sleutelhangers
• Maak je eigen sleutelhanger!
• Metalen sleutelhanger met ketting
met 15mm oog die je zelf kan
versieren.
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• Diameter 23mm, lengte ketting
ca 6cm.
• Zakje à 25 stuks.
Ø23mm

1391608

• Metalen ring die scharniert in het
midden, bijv. voor het verzamelen van
mappen, boeken, etc.
• Diameter 19mm, dikte 2mm.
• Zakje à 10 stuks.

Ø19mm

1391606

• Klemborden van hardboard met
beschermende afgeronde hoeken in
A3, A4 en A5 formaat.
• Oppervlakte van de plaat onbehandeld
voor een natuurlijke uitstraling.
• Ook om op te hangen.
• Ideaal in gebruik voor menu, etalage,
creatief, logistiek of bij de receptie.

• Klemwijdte: 0,8 tot 2,5cm.
• Plaatdikte: 0,3cm.
• Wil je je houten klembord overeind
zetten? Bestel er dan een klembordhouder bij (advies: 2 voor A3 formaat).
houder
28x11.5cm
A5
A4
A4 hardboard
A3 staand
A3 dwars

503015
316120
316148
316149
316080
316139
316140
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>

STICKERS EN ETIKETTEN

Leuk om te doen:
Faux leather
• Tas gemaakt van stevig “Faux leather”
papier met zwarte hengsels van
polyester.
• Leerpapier lijkt op leer en heeft de
eigenschappen van stof en papier en
de creatieve mogelijkheden.
• De uitdrukking wordt extra rustiek
door wassen op maximaal 40°C, krimpt
ongeveer 5%.
• Kan op lage temperatuur op de rug
gestreken worden.
• Leuk om te bewerken met speciale
lakmarkers.
35x38cm

Kleuren en versieren
met de Posca-viltstift
Heb jij de Posca-stiften al ontdekt?
Daarmee geef je kleur aan al jouw
favoriete producten. Ontdek alle
Posca-stiften op bladzijde 62 en 63.
Herma schilderijhaakjes
• Met speciale lijmlaag voor gebruik op
papier, karton, kunststof en hout.

1391615

818106
818107
817599

Papier en karton
om te versieren

Serviezen om te versieren
• Verschillende soorten (wegwerp)
servies om te decoreren.
• Gebruik speciale glas- en porseleinstiften of glas- en porseleinverf voor de
porseleinen en glazen mok.
• Versierd servies is een uniek en
persoonlijk cadeau voor iedere gelegenheid.
• Gebruik de edding porseleinstiften
(zie pagina 61)

Ø45mm
Ø30mm
26x35mm

mok set à 2 stuks
1391607
beker karton 25cl
891781
doos à 6 stuks
bord karton 180mm rond 8 9 2 2 0 6
Pak à 100 stuks

• Ga creatief aan de slag met papier
en karton!
• Voor het creëren en versieren van de
mooiste creaties, zoals fotolijstjes, en
het in elkaar knutselen van doosjes.
Fotokarton Folia A6 pak dessin
fotospray 166x166mm wit
fotospray 166x216mm wit
doosjes 75x75x45mm naturel

141666
1388941
1388938
1388939

Kleurrijke
maskers
Tover je eigen masker in
een handomdraai om tot
een kleurrijk geheel met
de Stabilo viltstiften.

Textiel om te versieren
• Wit kinderschort, tas met handvaten
en tas met treksluiting om te versieren met textielverf- of stiften.
• Leuk om cadeau te geven met bijv.
moeder-, vaderdag of een verjaardag.
• Gebruik de edding textielstiften
(zie pagina 54)
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Tas met handvaten
28x30cm wit
Tas met treksluiting
37x41cm wit
Kinderschort 43x61cm wit

1391613
1391604
1391616

Maskers
• Sets met piraten- en piratenmaskers
en kinderkronen om zelf in te kleuren
en te decoreren.

kinderkronen assorti
piratenmasker assorti
sprookjesmasker assorti

1388943
1391620
1391621
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Tip
Gebruik de krijtbordetiketten om op jouw
kruiden- of theepotjes
te plakken. Schrijf op
de etiketten welke
smaak erin zit en
klaar. Overzichtelijk
én gemakkelijk te
vervangen.

Herma beloningstickers
• Leuke beloningstickers.
• Liefdevol ontworpen met bijzonder
mooie uitstraling.
• Ook geschikt voor het maken en

versieren van geschenken, brieven,
plakboeken, verjaardagskaarten
of uitnodigingen.
• De fantasie kent geen grenzen.
• Onmisbaar in stickeralbums en
vriendschapsboekjes.
smiley met wiebeleffect
gezichten

818136
1388908

Herma cijfers en letters
• Permanent zelfklevende decoratie
stickers van stevig stone materiaal.

• Voor verjaardagskaarten, uitnodigingen of het maken van plakboeken.
• De fantasie kent geen grenzen.
• Ook om te verzamelen en te ruilen.
kleurrijke nummers stone
kleurrijke letters stone

1388905
1388909

Herma krijtbordetiketten

• Met vocht uitwisbaar en
opnieuw
te beschrijven.
• De etiketten plakken permanent op
alle gladde oppervlakken zoals glas,
keramiek, kunststof en metaal.

• Perfect voor het decoreren van
krijtbord ovaal
bijvoorbeeld cadeauverpakkingen.
• Met krijtjes of krijtstift te beschrijven. krijtbord schild

1388904
1388907

Herma dekseletiketten
• Permanent zelfklevende, bont bedrukte papieren dekseletiketten.
• Ideaal voor het versieren en beschrijven van eigen baksels en

brouwsels of voor het beschrijven
van kruidenpotjes.
• Voor elke gelegenheid het juiste
motief.
• Onmisbaar - want het oog wil ook wat.
keuken new look bont
keuken new look rood

1388903
1388906

> KNUTSELSETS

Hoera

Herma Vario etiketten
• Multipurpose-etiketten permanent
hechtend om met de hand te
beschrijven.
• Ideaal voor snelle notities, om te
markeren en organiseren, agenderen
en plannen
• Ideaal voor prikbord en flipchart,
workshops, meetings, presentaties,
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brainstormings, vakantieplanners,
goederenontvangst, orderverzameling,
inventaris en kwaliteitscontrole.
• Markeringspunten kunnen met alle
gebruikelijke schrijfgereedschappen
worden beschreven, niet geschikt voor
het bedrukken met behulp van de PC.
Ø 8mm assorti
540 stuks 1831
Ø 12mm assorti
240 stuks 1851

810919
810939

Herma stickers
• Voor het ontwerpen en versieren van
geschenken, brieven of plakboeken.
• Leuk om te verzamelen.

cupcakes
bonte vissen
ster stone
boerderijdieren
kikkers
uilen
crazy zonnen

810968
818016
818075
818091
818096
818137
818138

Securit krijtbord vlaggen
+ marker

Feest!

• 2-zijdig te gebruiken.
• Voor het beste schrijfresultaat
gebruikt u de Securit krijtstiften.
• Vlaggen zijn eenvoudig te reinigen
met een vochtige doek.
• Set bestaat uit: 12 krijtbordvlaggen,
4 meter touw en één witte krijtstift.
• Zie ook onze krijtmarkers op pagina 57.

• Securit Silhouette 14-delige
vlaggenset.
• De vlaggen kunnen voor ieder feest
of thema weer opnieuw beschreven of
Krijtbord vlaggenset 14 stuks 5 5 2 0 8 4
gekleurd worden.

Folia Hobbydoos
• Deze hobby doos bevat meer
dan 1300 artikelen voor eindeloos
hobbyplezier.
• Er zit geen papier in de doos.
doos à 1300 onderdelen

580039
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Hoofdstuk 6

Gereedschap

Ho ho ho

Zo creëer je een kerstsfeer
Is het tijd om de kerst in huis te halen? Met de producten hieronder creëer
je in een handomdraai een gezellige kerstsfeer. Kies voor de kerstkrans
die al grotendeels versierd is of ga zelf aan de slag met de krans van stro.
Alles is mogelijk.

1

2

3

5
6

1
2
3
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Luxe kerstkrans 40cm met
LED verlichting op batterijen
Krans stro
30 centimeter
Mini kunstdennenbomen
set à 9 stuks

1387054
1387057
1387051

7

4
5

Glittersterren
assorti
Lint kunstbladeren
3 types assorti

1387035
1387039

6
7

Kerstlint 6 dessins
assorti
Koord en lint
10 kleuren assorti

1387040
1387053

117

Snijden en knippen

Snijden en knippen

> SCHAREN

Quantore kantoorschaar
• Roestvrij staal met zwarte kunststof
handgrepen.

140mm
160mm
190mm
210mm
250mm

337135
337136
337137
337138
337139

Quantore kantoorschaar
softgrip
• Roestvrij staal met zwarte kunststof
handgrepen.

• Met fijn gekartelde messen voor
nauwkeuriger knippen.
• Met extra soft handgrepen.
170mm
190mm
210mm

337011
337012
337013

Maped schaar Cosmic
• Schoolschaar 13 cm met bedrukte
bladen.
• Zeer resistente bedrukking.
• Ronde punt.
• Zacht materiaal aan de ringen.

130mm assorti linkshandig
160mm assorti linkshandig
130mm cosmic assorti
160mm cosmic assorti
130mm cosmic
display à 24 assorti

337059
337015
337099
337100
337101

Maped schaar Essentials
• Met afgeronde punten en ergonomische ringen.
• Bedrukte bladen met cm verdeling.

130mm assorti
display à 10 stuks 130mm
assorti linkshandig
display à 10 stuks 130mm
assorti rechtshandig soft
display à 24 stuks 130mm
assorti rechtshandig

337068
337072
337073
337071

In zoveel
soorten en maten

De schaar
Wist je dat er meer dan
15 verschillende typen
scharen bestaan? Van
verbandscharen tot kappersscharen en snoeischaren.
Ga je creatief aan de slag?
Kies dan bijvoorbeeld voor
de kartelschaar.

Scotch schaar Universeel
• Een goede oplossing voor betrouwbaar
knippen.
• Roestvrij stalen bladen om verwering
tegen te gaan.
• Met comfortabele handgreep.
• Zowel links- als rechtshandig te
180mm
gebruiken.

Maped schaar hobby creacut
+ 5 uitwisselbare bladen
• De bladen zijn eenvoudig te wisselen.
• De veiligheidsbladen zijn van fiberglas
en knippen geen huid, haar of stof,
doos à 8 stuks assorti
maar wel papier.

337019

337041

Maped schaar Sensoft 3D
• De eerste schaar met volledig flexibele
handgrepen.
• Hierdoor is een optimaal comfort
gegarandeerd.
• Bladen uit geborsteld roestvrij staal.
• Ook prima geschikt voor fijn werk
zoals 3D knippen.
• Wordt in assorti kleuren geleverd.

Scotch schaar Titanium
Scotch schaar Precision
• De fijnste kwaliteit roestvrij stalen
bladen verzekeren u van kaarsrechte
randen en een soepele knipbeweging.
• Uitmuntende prestaties bij precieze
knipbewegingen.
• Met duurzame metalen scharnierpunt. 180mm
200mm
• Comfortabele handgreep.
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337005
337003

• De titanium bladen zijn 5x sterker
dan roestvrij staal.
• Zelfs na 100.000 keer knippen blijft
de schaar scherp.
• Duurzame non-stick coating voor een
langdurige werking.
• Met comfortabele handgreep.
• Voor thuis en op kantoor.
• Volwassenen schaar.

200mm
200mm non stick

337022
337002

130mm assorti rechtshandig
160mm assorti rechtshandig
130mm pastel assorti
160mm pastel assorti
130mm pastel display à 24

337058
337063
337096
337097
337098
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Fiskars schaar Micro-Tip
• Ideaal voor gedetailleerd knippen door
stoffen zoals zijde, oliedoek, licht leer,
polyester, katoen, crêpe, vilt en nog
veel meer.
• Voorzien van ultrascherpe, hoogwaardige roestvrijstalen messen
met een nauwkeurig geslepen rand
die door de stof glijdt voor zuivere
sneden tot aan de punt.
• Micro-Tip®-messen bieden ongeëvenaarde snijnauwkeurigheid, vooral in
krappe ruimtes.
• Ontwerp met veerwerking opent
voorzichtig de messen na elke
snede om handmatige belasting te
verminderen.
• Eenvoudig te openen duimvergrendeling biedt veilige opslag en transport. 160mm

Dahle snijmachine 502

Bura snijliniaal 512
Kartelschaar

337095

• Kartelschaar 23cm.
• Roestvrij edelstaal met Soft-Grip handgrepen.
230mm
• Op blisterkaart.

337009

• Sterke aluminium snijliniaal met facetkant.
• Snijkant voorzien van ingelaten roestvrijstalen snijstrip.
30cm
40cm
• Economy uitvoering.•
Voor50cm
zien van Antislip.

735242
735243
735244

• Hobbysnijmachine met stabiele metalen tafel.
• Boven- en ondermes van staal.
• Handaandruk.
• 2 hoekgeleidingen.
• Geïntegreerde draaggrepen.
• Papierformaat max. A4.
• Snijlengte 320mm.
• Tafelgrootte 420x175 mm.
• Gewicht 1,2kg.
• Maximale snijcapaciteit 8vel.

502 snijlengte 320mm

470002

A5 230x190mm
A4 300x220mm
A3 450x300mm
A2 600x450mm
A1 900x600mm

722275
722276
722277
722278
722279

> MESSEN EN SNIJMACHINES

Desq hobby rolsnijmachine
ECO 310
Westcott pincet
• Ideale knutselpincet gemaakt van
roestvrijstaal.
• Met schuine tips.
• 15,5cm.
• Voorzien van comfortabele softgrip.
• Geleverd op blisterkaart met Euroloch.
pincet
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892544

Fiskars handpuncher
• Fiskars handpons van roestvrij staal
met softgrip handvaten.
• Ponst papier en karton tot 180 gr,
gatgrootte 3mm.
handpuncher

1386009

• Handige, creatieve hobbytrimmer voor
het eenvoudig op maat snijden van
o.a. foto’s, papier en kaarten.
• Met uitklapbare papieraanleg voor
exacte positionering in landscape of
portrait.
• Uitgevoerd met unieke rolsnijkop met
4 geïntegreerde snijmesjes (recht,
perforatie, golf en ril), die veilig en
gemakkelijk te bedienen is.

Snijmatten

• Snijlengte 306mm, formaat
390x120mm, gewicht 0,27 kg.
• A4-formaat.
• Maximale snijcapaciteit 5vel.
snijlengte 310mm

470011

• Snijmat van groene kunststof.
• Uniek zelf-herstellend materiaal.
• Onze snijmatten zijn 3 laags opgebouwd en 3m dik en beschikken over
een vuilafstotende coating.
• Na het snijden trekt het oppervlak
vanzelf weer dicht.
• Een zijde bedrukt met vakverdeling.
• Deze zelfherstellende snijmat beschermt je werkblad en verlengt de
levensduur van je messen.
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Zo blijf je altijd scherp
Kies voor een hobbymes waar je de snijmesjes van af kunt breken. Zo behoud je
altijd een scherp mesje voor jouw creaties.

Fiskars rolsnijmachine A4
• Dankzij de unieke SureCut snijlijn op
deze Fiskars snijmachine is het zeer
eenvoudig met precisie te snijden.
• De snijmachine snijdt liggend formaat
tot A3 en staand formaat tot A4 en is
hiermee ideaal voor grote papierformaten tot wel 31 cm.
• Snijdt maximaal 5 vellen papier van

80gr in één keer.
• Bevat praktische hulplijnen en een
uitklapbare liniaal.
• Dit systeem heeft een veiligheidsvergrendeling.
• Mes en riller kunnen nabesteld worden.
rolsnijmachine 30cm
mes en riller

1386010
1386012

106562

• Fiskars vervanging bladen Triple Track
5740 Titanium.
reservemes

1386007

mesjes voor houder 4 nr. 23
• Mesjes bestemd voor de houder SC-4. mesjes voor houder 4 nr. 24
radeermeshouder nummer 4
• Pakje met 5 mesjes.

722028
722026
722036

Westcott afbreekmesje
Professional

• In grijs/zwarte kunststof houder met
metalen snijgeleider.
• Met schuifknop voor het snijblad.

• Professioneel snijmes met 9mm of
18mm breed snijblad.
• Voorzien van afbreekbare mesjes.

9mm
18mm
18mm met draaiknop

Westcott reservesnijmesjes

9mm reservemesjes
337148
Pak à 10 stuks
18mm reservemesjes
337127
Pak à 10 stuks
18mm reservemesjes E84020 1 0 6 5 6 1

337142
337146
337144

Reuser radeerhouder en
-mesjes nummer 3

Fiskars vingertipmes
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• Cuttermes, geheel aluminium, voorzien
hobbymes aluminium
van trapezium vorm mesjes.

Fiskars mes en riller
Triple Track

Reuser radeerhouder en
-mesjes nummer 4

• Fiskars FingerTip Artknive, voor zeer
nauwkeurig snijden, snijdt precies
waar de vinger wijst.
• Beschermkapje zorgt voor veilig en
eenvoudig opbergen.

Westcott hobbymes

Fiskars snijmes Precision

vingertipmes

1386008

• Allround messenset met een varieteit
aan verwisselbare messen voor lichte
• Premium precisie mes met 11 uitwisseltot zware taken.
bare messen geleverd in een handige
Snijmessenset
1386011
opbergdoos.

• Mesjes bestemd voor de houder SC-3.
• Pakje met 5 mesjes.
mesjes voor houder 3 nr. 11
radeermeshouder nummer 3

722029
722035

• Afbreekmesjes van 9 of 18mm breed.
• Per 10 mesjes in een doosje.
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> PLAKBAND

Scotch
dubbelzijdige plakband

Olfa cirkelsnijder Compass
Cutter CMP
• Gele kunststof passerarm met snijmesje en verschuifbare naaldhouder.
• Met 5 reservemesjes.

> HOBBY PLAKBAND

cirkelsnijder

722149

• Dubbelzijdig plakband.
• Zonder schutlaag dus gemakkelijk
en snel in gebruik.
• Handig voor het ophangen of
vastmaken van papier en posters.

Washitapes

12mmx6,3m

802031

> OVERIGE GEREEDSCHAP

• Voor het ophangen van foto’s,
personaliseren van spullen, inpakken
van cadeautjes en versieren van
brieven, albums en scrapboeken.
• Gemakkelijk af te scheuren en
herpositioneerbaar.
• Geschikt voor papier, muren, textiel
en gladde oppervlakken.
hotfoil
hotfoil zilver en goud
goud
zilver
kant pastel
craft
geometrisch
set à 10 rollen
set à 40 rollen

801215
1000290
580059
580058
1000289
786225
580057
1388571
1387103

Scotch Magic
onzichtbare plakband

Rapid niettang Classic K1
• Nietcapaciteit: 50 vel.
• Achterlaadsysteem.
• Gebruikt: 150 nietjes 24/6, 24/8
of 24/8+.

• Inlegdiepte: 56 mm.
• ‘s Werelds best verkopende niettang.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.
chroom
blister chroom
platinum

304200
304199
304201

• Vergeelt niet, is beschrijfbaar en met
de hand scheurbaar, that’s magic!
• Onzichtbaar bij het kopiëren en op
papier.
• Ideaal voor reparatie van papier en het
dichtplakken van enveloppen.
• Gemaakt van natuurlijke grondstoffen
19mmx25m
en lijm op waterbasis.

801135

Scotch Crystal

Quantore perforator
• Standaard kantoorperforator.
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•
•
•
•

• Stanscapaciteit 20vel.
• Met papieraanleg.
2-gaats 20vel zwart
4-gaats 10vel zwart

310127
310126

Vergeelt niet.
Ultra sterk.
Cristal helder.
Geschikt voor inpakken van
geschenken, beschermen van
labels, versterken van perforaties.

Folia klittenbandrondjes
Folia klittenbandtape
19mmx25m

800249

• Zelfklevend.
• Blister met 2 stuks.

tape

580049

•
•
•
•

Zelfklevend.
Geassorteerd in zwart en wit.
30 stuks.
Diameter: 20 mm.

stippen assorti

580050
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LIJMSTIFTEN

Pritt lijmstiften
• De kindvriendelijke plakstift voor het
plakken van papier, karton en foto’s.
• Met opdraaibare stift en gekartelde
dop.
• Uitwasbaar.
• De originele Pritt Stick is
oplosmiddelenvrij en gemaakt van
90% natuurlijke grondstoffen,
waaronder water.
• Gewicht: van 10 tot 90gr.

11gr
11gr blister
22gr
22gr blister
22gr 2 stuks op blister
2e voor de halve prijs
43gr
43gr blister
43gr 4+1 gratis
22g 6 stuks promopack
22 gr en 43gr
43gr 2 stuks op blister
2e voor de halve prijs
90gr

836011
836025
836013
836026
836023
836015
836022
836014
836019
960827
836104
961005

ted
Limi on!
Editi
Pritt Fun lijmstiften
• De kindvriendelijke plakstift voor het
plakken van papier, karton en foto’s.
• Met opdraaibare stift en gekartelde
dop.
• Uitwasbaar.
• De originele Pritt Stick is oplosmiddelenvrij en gemaakt van 90% natuurlijke
grondstoffen, waaronder water.
• De kleuren van de fun colors blijven
gekleurd, bijvoorbeeld een blauwe lijmstift geeft blauwe lijm en blijft blauw 11gr 4 stuks op blister
fun colors
nadat het opgedroogd is.

Schoollijm, hobbylijm, plakstiften:

Wij hebben
het allemaal!

Schoollijm en hobbylijm kunnen gebruikt
worden op papier en karton, maar zijn ook
geschikt voor op andere materialen
zoals EVA foam, textiel en styropor. Voor
kleine details is een lijmpen met een vilten
punt of een vloeibare lijm ideaal. Nog een
andere optie is de lijmstift, die een vrij
solide consistentie heeft en daarom minder
rommelig is om mee te werken. Bovendien
kan het aangebracht worden in een dunne
laag waardoor het risico op ongelijkheid in
het eindresultaat verkleind wordt. Ideaal!

836017

• De kindvriendelijke plakstift voor het
plakken van papier, karton en foto’s.
• Met opdraaibare stift en gekartelde
dop.
• Uitwasbaar.
• De originele Pritt Stick is oplosmiddelvrij en gemaakt van 90% natuurlijke
grondstoffen, waaronder water.
• Variant: goud/zilver.
20gram goud en zilver

961111

TIP
Wanneer je verschillende
materialen combineert
en je twijfelt over welke
lijm je moet gebruiken,
kies dan altijd voor de
sterkste lijm!

Collall lijmstiften
• Lijm op waterbasis.
• Geschikt voor verlijming van papier,
karton, foto’s, kurk en lichte
textielsoorten.
• Uitwasbaar.
• Kindvriendelijk.
21gr
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Pritt Metallic lijmstiften

836123

Quantore lijmstift
• Uitwasbare lijm in handige stick.
• Oplosmiddelvrij.
• Voor het plakken van papier, karton
en foto’s.

20gr
2x20gr Blister à 2 stuks

836110
836109
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Collall alleslijm

Pritt alleslijm
• Kindvriendelijke lijm om snel en
schoon, papier, karton, foto’s, vilt, kurk,
leer, hout, metaal, glas etc. te lijmen.
• Oplosmiddelvrij.
• Uitwasbaar en reukloos.

tube 20gram op blister
flacon 100gram
flacon 100gram
met gratis glitter lijmstift
flacon 200ml

836044
836027
960585
836231

• Transparante alleslijm op
oplosmiddelbasis.
• Eigenschappen: vocht en
waterbestendig.
• Sneldrogend, sterke verlijming.
• Toepassing: verlijming van papier,
karton, kurk, hout, textiel, glas,
steen, keramiek, leer, en diverse
kunststoffen.
• Let op: lijm op basis van een
oplosmiddel kan (gelakte)
voorwerpen aantasten.
• Geschikt voor gebruik vanaf 6 jaar
onder begeleiding van een oudere.
• Gevaar: bevat aceton.
• Kan slaperigheid of duizeligheid
veroorzaken.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar een tube 50ml
inzamelpunt voor klein chemisch afval. flacon 250ml

836156
836155

Pritt knutsellijm
• Lijmt papier, karton, glas, porselein,
textiel, leder en hout.
• Doseerdop voor punt- en
vlakverlijming.
• Uitwasbaar en reukloos.
• Kindvriendelijk.
• De lijm is oplosmiddelenvrij en
gemaakt van 90% natuurlijke
grondstoffen, waaronder water.

Collall knutsellijm

flacon 100gram
flacon 100gram roze

836024
836111

• Geschikt voor verlijming van papier,
karton, kurk, hout, piepschuim en
flacon 100ml
lichte kunststoffen.
• Makkelijk uitwasbaar en kindvriendelijk. flacon 100ml Eco

836116
1386572

Pritt lijmpen
• De kindvriendelijke, uitwasbare lijm
om snel en schoon papier en karton
te lijmen.
• Koud uitwasbaar en reukloos.
• Laat het papier niet zwellen en is
zeer handig doseerbaar (ideaal voor
kinderen).
• De Pritt Alleslijmpen is oplosmiddelenvrij en gemaakt van 90% natuurlijke
23gram op blister
grondstoffen, waaronder water.

Collall kinderlijm

836018

• Transparante lijm op waterbasis.
• Praktisch reukloos.
• Geschikt voor verlijming van
papier, karton, hout, piepschuim
en lichte kunststoffen.
• Uitwasbaar,

flacon 50ml
flacon 100ml
flacon 100ml Eco
flacon 200 ml
flacon 1000ml
flacon 1000ml Eco

836157
836120
1386573
836153
1386571
1386575
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Collall houtlijm

Collall hobbylijm
• De ultieme lijm voor hobby- en
huishoudelijk gebruik.
• Gemakkelijk in gebruik en droogt
transparant op.
• Natte vlekken kunnen verwijderd
worden met een vochtige doek.
• Geschikt voor verlijming van o.a.
papier, karton, textiel, keramiek,
piepschuim, hout en lichte
kuntstoffen.

flacon 100ml

1386574

• Is een sneldrogende, waterbestendige,
witte lijm op waterbasis.
• De lijm droogt transparant op.
• Eigenschappen: professionele,
sneldrogende D3 kwaliteit houtlijm,
geeft harde watervaste lijmfilm.
• Uiterlijk: vloeibaar, wit, geringe geur.
• Toepassing: verlijmen van kurk, hout,
vilt, piepschuim, div. kunststoffen
(laminaat) voor binnen- en buitenshuis.
• Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
• Natte lijmvlekken direct met vochtige
doek verwijderen en ingedroogde
lijmvlekken zijn alleen mechanisch te
flacon 250ml
verwijderen.

Collall rubbercement

836154

• Collall Fotolijm is kwalitatief hoogwaardige, repositioneerbare lijm op
basis van natuurrubber.
• Toepassing: voor het rimpelloos
verlijmen en herpositioneren van
foto’s, papier, kaarten, leer en textiel.
• De lijm heeft een helder matte
glanslaag, en is sneldrogend.
• Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar,
onder toezicht gebruiken.

Lero fotolijm

tube 100ml
flacon 250ml + kwast
flacon 1000ml + kwast

1388027
1388029
1388030

• Voor schoon, snel en rimpelloos
plakken van foto’s en papier.
• Zuurvrij, trekvrij, watervast en
krimpvrij.
• Breng een laagje Lero lijm aan op
beide op elkaar te plakken vlakken.

• Even laten drogen en dan de vlakken
op elkaar drukken.
• Overtollige lijm kan zonder vlekken
worden weggewreven.
• Eenmaal geplakte foto?s kunnen
gemakkelijk weer verwijderd worden.
• Tast inkjet-afdrukken niet aan.
tube 50ml
tube 100ml

836201
836203

Collall textiellijm
• Is een een witte PVAc lijm op
waterbasis.
• Eigenschappen: snelhechtend geeft
een flexibele en waterbestendige
lijmfilm.
• Uiterlijk: witte, vloeibare lijm met
geringe geur.
• Toepassing:Verlijmen van textiel op
papier, karton, kurk, hout en textiel.
• Lijm om kleding om te zomen,
tentdoek te repareren, kralen op
textiel(kleding) te plakken.
• Gelijmd textiel niet heter wassen
dan 40°C.
• Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
• Indien de vlekken nog nat zijn, zijn
de vlekken met koud water af- en
uitwasbaar.

Collall styrocoll lijm
• Collall Styrocoll is een sneldrogende
lijm, met name geschikt voor het
verlijmen van piepschuim/styropor.
• Tevens geschikt voor glas, steen,
keramiek en diverse kunststoffen.
• Voor hobby, kantoor en school.
• Geschikt vanaf 6 jaar, onder
begeleiding van een oudere.
tube 50ml

836158

flacon 100ml

Folia glitterlijm
• Voor glinsterende effecten.
• Breed scala aan kleuren.

1388034

• Ideaal om te gebruiken om je schoolwerk of om knutselwerkjes nog mooier
te maken!
blister à 10 kleuren

580029

Maped glitterlijm
• De superkracht van glitters op papier.
• Hoge dichtheid van de glitters.

• Eenvoudig te gebruiken: precies en
vloeiend.
blister à 9 kleuren

580046

Collall kinderlijm Playcoll
• Blauwe, transparant opdrogende
lijm op waterbasis.
• Gebruiksklare lijm voor kinderen en
papier-maché.
• Deze lijm is makkelijk (zonder water!)
van de handjes te verwijderen.
• Uitwasbaar en reukloos.
• Toepassing: verlijming van papier,
lichte materialen.
• Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
• Let op: Bevat CMIT/MIT Kan een
allergische reactie veroorzaken.
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NanoTac lijmvellen

Collall lijmpot

flacon 100ml

836152

• Uitwasbaar plaksel op waterbasis.
• Geschikt voor het lijmen van papier,
karton en diverse lichte materialen.

• Gemakkelijk aan te brengen met
kwastje of spatel.
Lijm pot 150 gram

790443

• Lijmvellen voor hobby en professioneel
gebruik zoals scrapbooking en kaarten
maken en maquettebouw voor
architecten.
• Droge verlijming van foamboard.
hobby A4 folie
• Lijmen van leder en textiel.
professional A4 folie
• Veilig voor foto`s.

836130
836131

131

Plakken en lijmen

Plakken en lijmen

Maak van lijm, jouw eigen slijm

Slijm maken
doe je zo

Niets zo populair als het maken van je eigen slijm.
Een leuke én leerzame activiteit. Maar hoe doe je
dat nou? Je leest het hier.

Wat heb je nodig?
-

100 ml witte of doorzichtige kinderlijm
1/2 theelepel baking soda
Een scheutje lenzenvloeistof (voor harde lenzen)
Een bakje
Een roerstokje
Eventueel verf, kleurstof of glitters voor een leuk effect

Ga aan de slag
1. Giet de lijm in het bakje.
2. Voeg de baking soda en eventueel de kleurstof,
verf en/of glitters toe. Roer vervolgens alles door
elkaar met het roerstokje.
3. Voeg een scheutje lenzenvloeistof toe. Doe dit
beetje voor beetje, zo voorkom je dat de slijm te
stug wordt.
4. Roer je mengsel net zolang totdat je slijm draden
trekt in je bakje en van de zijkanten van het bakje
los komt.
5. Pak vervolgens de slijm uit het bakje en kneed het.
Het kneden zorgt ervoor dat je slijm steeds minder
plakkerig wordt. Blijft het slijm erg plakkerig? Voeg
dan nog een beetje lenzenvloeistof toe.
En dan is je slijm klaar om er lekker mee te spelen.
Veel plezier!
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Kinder glitterlijm
• Geef je slijm- en kunstprojecten een
heldere, glanzende kleur met Elmer’s
Glitter Glue.
• Speciaal ontworpen voor kinderen.
• Gemakkelijk af te wassen.
• Elmer’s glitterlijm loopt niet, maar
wordt zachter als het droogt voor
een betrouwbaar resultaat.
• Niet geschikt voor kinderen onder
de 3 jaar.
Kinderlijm glitter blauw 177ml
Kinderlijm glitter goud 177ml
Kinderlijm glitter groen 177ml
Kinderlijm glitter oranje 177ml
Kinderlijm glitter paars 177ml
Kinderlijm glitter rood 177ml
Kinderlijm glitter roze 177ml
Kinderlijm glitter zilver 177ml
Kinderlijm glitter zwart 177ml

1389096
1389103
1389100
1389112
1389089
1389105
1389106
1389099
1389116

Metallic kinderlijm

Kinderlijm transparant
• Speciaal ontworpen schoollijm voor
kinderen.
• Gemakkelijk af te wassen.
• Voor een gladde slijm, voeg de Elmer’s
Magic Liquid toe; een minder
knoeierige slijmactivator van Elmer’s.
• Niet geschikt voor kinderen onder de
3 jaar.
Kinderlijm 118ml
Kinderlijm s 225ml
Kinderlijm 946ml

836272
836273
836274

• Maak met Elmer’s wasbare Metallic
Glue creatieve werken met een mooie
glanzend effect die niet alledaags zijn.
• De heldere tint van deze PVA-lijm
voegt een vleugje glans én schittering
toe.
• Het is ook ideaal om gekleurd glanzend
slijm te creëren , zonder dat er kleurstoffen of andere producten moeten
worden toegevoegd.
• Niet geschikt voor kinderen onder
de 3 jaar.
Metallic kinderlijm blauw 147ml 1389094
Metallic kinderlijm blauw 147ml 1389098
Metallic kinderlijm roze 147ml 1 3 8 9 1 1 4

Slijmkits
Transparante gekleurde lijm
• De doorschijnende kleur voegt een
juweelachtige glans toe aan jouw
project.
• Elmer’s PVA Lijm is schoon en
eenvoudig in gebruik.
• Niet geschikt voor kinderen onder
de 3 jaar.
Transparante lijm blauw 147ml 1389109
Transparante lijm groen 147ml 1389107
Transparante lijm paars 147ml 1389097
Transparante lijm roze 147ml 1389110

Er zijn diverse kits verkrijgbaar om zo
nog gemakkelijker de mooiste slijm te
maken. Van kleurveranderende slijmkits
tot kits met metallic-look. Hieronder vind
je een overzicht van de verschillende
Elmer’s slijmkits.
Kinderlijm slijmkit start
Kinderlijm slijmkit Celebration
Kinderlijm slijmkit
kleurveranderende kleuren
Kinderlijm slijmkit Metallic
Kinderlijm slijmkit Opaque
Kinderlijm slijmkit
transparante kleuren

836277
1389095
1389117
1389093
1389104
1389101
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Pattex contactlijm
• Contactlijm voor een supersterke
verlijming van o.a. hout, metaal, hard
én zacht PVC, rubber, leer, keramiek,
glas, ABS en plexiglas en deze
materialen in combinatie met elkaar.
• Glashelder.
• Verkleurt niet.
• Vochtbestendig.
tube 50gram
• Bestand tegen extreme temperaturen transparant op blister
tube 50gram op blister
(-15°C tot +70°C).

836235
836284

Pattex 2 componentenlijm

Pattex Multilijm
• Extra sterke alleslijm voor universele
toepassingen en reparaties.
• De alles kunner voor in ieder huis
of kantoor.
• Gel vormig , dus druipt niet.
• Lijmt vrijwel alle materialen
(bijv. hout, plastic, steen, glas, metaal).
• Vrij van oplosmiddelen en irriterende
stoffen.
• Droogt transparant op.
tube 20gram op blister
tube 50gram op blister
• Verkrijgbaar in handige tube van
tube 50gram
20 of 50 gram.

836042
836043
836029

• Pattex Crocodile Epoxy is een ijzersterke lijm geschikt voor het verlijmen
van bijna alle materialen zoals hout,
metaal, porselein, marmer, steen,
kunststof, glas, rubber, leder, keramiek,
tegels.
• Niet geschikt voor polyethyleen (PE),
polypropyleen (PP), teflon en Nylon.
• Niet geschikt voor verlijmingen onder
water, wel waterbestendig na uitharding.
• Niet geschikt voor de herstelling van
voorwerpen in contact met voedsel of
drinkwaren.
• Snelle uitharding, al na 1 minuut.
• Vullend vermogen.
• Droogt transparant op.
• Krimpt niet en zet niet uit.
• Overschilderbaar.
• Schuurbaar en boorbaar.
Epoxy 2 componentenlijm
• Geschikt voor binnen en buiten.

836328

Pattex Classic secondelijm
• Supersterk, van de hoogste kwaliteit.
• Voor verlijming van zowel gladde als
poreuze materialen zoals kunststof
(PVC, ABS, Polystyreen), metaal,
porselein, hout, leder, karton en papier.
• Verkrijgbaar in vloeibare vorm, gel
vorm (vullend vermogen) en met kwast
voor een juiste en precieze dosering.
• Voor een sterke hechting in dringende
situaties of voor dagelijks gebruik.

Pattex houtlijm
• Pattex houtlijm lijmt alle soorten hout,
hout composieten en zelfs laminaat
aan elkaar.
• Droogt transparant op.
• Zeer hoge kleefkracht.
houtlijm 225 ml
• Waterbestendig en oplosmiddelvrij.
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836329

tube 3gram classic op blister 8 3 6 2 3 4
3x tube classic 1gram
836230
Blister à 3 tubes 1 gram
tube 3gram super gel
836236
op blister

5gram flacon met kwast
836233
op blister
tube 3gram ultra gel op blister 8 3 6 2 3 2
classic 3gr 2+1 gratis
1000182
super gel 3gr 2+1 gratis
1000183

Plakken en lijmen
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> LIJMSPRAY

>

LIJMPISTOLEN

3M lijmspray ReMount

3M lijmspray SprayMount
• Voor het monteren van films en
ontwerpen.
• Kleeft onmiddellijk, maar blijft
verplaatsbaar.
• Wordt niet broos met de tijd.
• Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
• Eenvoudig spuiten en monteren.
• Bevat geen schadelijke drijfgassen.
• Verstelbare spuitnippel zorgt voor
spuitbus 400ml
gelijkmatig spuitpatroon.

836258

• Voor het aanbrengen van tijdelijke
verbindingen.
• Na verwijdering geen beschadiging
van originele documenten.
• Houdt licht papier en textiel op elke
gladde ondergrond.
• Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
• Eenvoudig spuiten en monteren.
• Bevat geen schadelijke drijfgassen.
• Verstelbare spuitnippel zorgt voor
spuitbus 400ml
gelijkmatig spuitpatroon.

Pattex lijmpistool

836260

lijmpistool
10 lijmpistool patronen

3M lijmspray DisplayMount
3M lijmspray PhotoMount
• Indruk maken is gemakkelijker dan ooit.
• Ideaal voor montage van foto’s,
kaarten, afdrukken en tekeningen.
• Uiterst sterke lijm voor professionele
toepassingen met gecoat papier.
• Langzaam drogende lijm voor een
perfecte positionering vóór de
uiteindelijke hechting.
• Permanent na het drogen.
• Verstelbare spuitnippel zorgt voor
spuitbus 400ml
gelijkmatig spuitpatroon.

836257

• Oplosmiddelhoudende spuitlijm
voor lichte materialen.
• Voor papier, karton, fotopapier,
posters en drukwerk.
• Op gladde en vele poreuze
ondergronden.
• Verbruik: 100gr per vierkante meter.
• Corrigeerbaar binnen 15 minuten.
• Kleurloos, niet vergelend en vrij van
FCKW en CKW.
• De Pattex Power Spray Corrigeerbaar
voorkomt rimpelen, blaasvorming,
vlekvorming of doorbloeding.

• Snelle en universele hotmelt lijm in
de vorm van lijmpatronen te
verwerken met behulp van het Pattex
Hobby Hot Pistol.
• Voor hobbyisten en doe-het-zelvers.
• Ideaal voor het uitvoeren van snelle
herstellingen, bevestigingen,
decoraties, modelbouw en
knutselwerken.
• Lijmt nagenoeg alle materialen in
enkele minuten zoals o.a. hout,
karton, metaal, steen en kunststof.
• Exclusief lijmpatronen; deze kunnen
los besteld worden.

spuitbus 400ml

836285
836289

836259

Rapid Lijmpistool Point
Pattex lijmspray Power
Hobby
• Oplosmiddelhoudende spuitlijm voor
lichte materialen.
• Voor papier, karton, fotopapier,
posters en drukwerk.
• Op gladde en vele poreuze
ondergronden.
• Verbruik: 100gr per vierkante meter.
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• Corrigeerbaar binnen 15 minuten.
• Kleurloos, niet vergelend en vrij
van FCKW en CKW.
• De Pattex Power Spray Corrigeerbaar
voorkomt rimpelen, blaasvorming,
vlekvorming of doorbloeding.
corigeerbaar 400ml
permanent 400ml

836244
836245

• Lijmpistool voor de doe-het-zelver.
• Geschikt voor kabelbevestiging en
reparatiewerkzaamheden.
• Verstelbare en verwijderbare
standaard.
• Met extra fijne metalen mondstuk.
• Kan circa 5 minuten snoerloos
gebruikt worden.
• Exclusief lijmpatronen; deze kunnen
los besteld worden.

lijmpistool 7mm
lijmpatronen 7mm

836144
836142
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> LAMINEREN

> PRESENTEERMAPPEN

Even niet digitaal

Zo maak je het leuk
Soms is het ook gewoon heel leuk om foto’s of
afbeeldingen te printen of af te drukken.
Verzamel ze vervolgens in een showalbum of
presentatiemap, dan heb je ze altijd bij de hand!

Rexel Style lamineermachine
A4
• Compacte lamineermachine voor
A4-formaat.
• Max. dikte lamineerhoezen 2x125micron.
• Geschikt voor thuisgebruik.
• Eenvoudig te bedienen door middel
• Optie voor koud lamineren met
van één schakelaar.
zelfklevende hoezen.
• Warmt op in slechts 4 minuten.
• Afmetingen 350x130x60mm.
• Ontgrendeling voor het verwijderen of
A4-formaat Style
535291
herstellen van foutieve invoer.

> VERLICHTING

Quantore lamineerhoezen A4
125 micron
• Premium quality plastificeerhoes voor
een glashelder eindresultaat.
• Leverbaar in de formaten A3, A4, A5,
A6, A7 en creditcard.
• Dikte: per zijde 75 of 125micron.

HF2 showalbum Deluxe
navulbaar

535148
535146
535948
535944
535945
535943
535942
535147

2x125micron A7
2x125micron A6
2x125micron A5
2x75 micron A4
2x125 micron A4
2x75 micron A3
2x125 micron A3
2x125micron creditcard
54x86mm

• Een navulbare showalbum in A3 of A2
formaat gemaakt van onverwoestbaar
polypropyleen.
• De in de rug geklonken mechanieken
maken het bladeren extra gemakkelijk.
• Wordt geleverd inclusief tassen.

A3 10 stuks zwart
A3 20 stuks zwart
A2 5 stuks zwart
A2 10 stuks zwart

1386512
1386514
1386511
1386513

10 tassen
10 tassen
10 tassen
20 tassen
20 tassen
20 tassen
30 tassen
30 tassen
40 tassen
60 tassen
100 tassen

541826
541827
541828
541829
541830
541831
541832
541834
541835
541836
541837

> LOEPEN

TIP

Lichtpuntje
Ga voor een loep mét licht
voor extra zicht.

Daglichtlamp Maul Intro
• Krachtige, compacte LED-lamp.
• Comfortabel in gebruik en traploos
dimbaar.
• Ruimtebesparend met goede
actieradius.
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• Uitstekend geschikt voor alle precisiewerk, bijvoorbeeld in werkplaatsen,
door hobbyisten, in het laboratorium
of in de cosmetica-industrie.
• Met 72 krachtige LED’s, 6500 Kelvin,
daglichtwit.
• De LED’s kunnen niet vervangen
worden.
• Levensduur van de LED’s is
20.000 uur.
• Robuuste metalen arm, 360° draaibaar.
• Met de bediening aan de armatuurkop
kan de lamp gemakkelijk aan- en
uitgeschakeld worden.
• Tafelklem metaal, voorzien van
kunststof beschermlaag
(klembreedte tot 6,3 cm).
Bureaulamp MAUL Intro LED
tafelklem dimbaar wit

1388880

H

B

A
C
D

E F
G

I
J
K

HF2 showalbum Deluxe
• HF2 showalbum met polypropyleen
omslag.
• Met etikethouder rondom de rug.

Maped loepen
• Vergrootglas.
• Verkrijgbaar in rond, rechthoek en vlak.
loep rechthoek met licht
loep rechthoek met hulplijn
ø 75mm loep

371002
371003
371001

A4 10 tassen
A4 10 tassen
A4 20 tassen
A4 20 tassen
A4 20 tassen
A3 20 tassen

antraciet
blauw
antraciet
rood
blauw
antraciet

541372
541370
541375
541374
541373
541688

HF2 showalbum Flexibel
• Standaard showalbum.
• Met spiegelvrije transparante
showtassen.
• Omslag van 0,3mm zachte PP.
• Papierformaat A4.

donkerblauw
bordeaux
zwart
donkerblauw
bordeaux
zwart
donkerblauw
zwart
zwart
zwart
zwart
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ALBUMS EN TOEBEHOREN

TIP

Ga voor diverse
formaten
Wil je wat meer variatie in je fotoboek?
Kies dan voor verschillende fotoformaten.
Van klein tot groot en van vierkant tot
rechthoekig, het kan allemaal!

Papyrus fotoplakboek
• Gespiraleerd.
• 24vel-48blz 170gr papier.
• Dubbel gevouwen omslag met
nerfpersing.
• Met pergamijn inlegvel.
• Assorti verpakt (lichtbruin, groen,
blauw, zwart en rood).

330x230mm
400x280mm

097069
097070

Papyrus plakboek neutraal
• Gespiraleerd.
• 120gr papier.
• Met dubbelgevouwen omslag met
lederpersing.
• Assorti verpakt: lichtbruin, groen,
blauw, zwart en rood.

Brepols fotoalbums

160x215mm
330x230mm
400x280mm

097020
097021
097022

• Luxe fotoalbums 50vel met fraaie
dessins.
• Display à 12 stuks assorti.
29x32cm Classic Promo
assorti

270023

Lekker foto’s plakken

Dat zit wel goed
Ga je aan de slag met je eigen fotoalbum?
Maak dan gebruik van de fotoplakkers. Super
gemakkelijk aan te brengen en het zorgt
ervoor dat je foto’s goed blijven plakken.
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Henzo fotohoekjes

• Groot voordeel is dat de foto’s snel
verwisselbaar zijn.
• In houder.

• De fotohoekjes zijn van doorzichtig
folie.

250 stuks
500 stuks
1000 stuks

837060
837066
837062

Henzo fotoplakkers

• De plakkers zijn tweezijdig klevend
en kunnen naderhand eenvoudig
verwijderd worden.
• In houder.

• Zeer eenvoudig aan te brengen.
• De fotoplakkers zorgen ervoor dat
foto’s perfect in een album blijven
zitten.

250 stuks
500 stuks
1000 stuks
3x1000 stuks

837040
837046
837051
837041
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> OPBERGEN

> TEKENINGMAPPEN EN KOKERS

Realy Usefull opbergboxen
•
•

•
•

0,14 literbox buiten
90x65x55mm
Really Useful opbergboxen zijn
binnen 64x48x42mm
stapelbaar met of zonder deksel.
0,55 literbox
buiten 210x100X40mm
Minimale zijkant aanpassingen om
binnen 185x80x30mm
opbergruimte te maximaliseren, dit
0,9 literbox
zorgt tevens ook dat de inhoud minder
buiten 220x102x68mm
kan bewegen tijdens transport.
binnen 187x80x60mm
Volledig platte en versterkte bodem.
4 literbox
buiten 395x255x85mm
Het sluitmechanisme houdt de doos
binnen 335x210x70mm
en het deksel tezamen.

394578
394581
394582
394566

Folia sorteerbox

Tekendoos

• Te weinig opbergmogelijkheden?
• Dan is de sorteerbox ideaal voor je.
• Voor het opbergen van onder andere
klein knutselspul en sieraden.

• In deze traditioneel uitgevoerde
beukenhouten tekendoos kan je professioneel al je tekenbenodigdheden
opbergen.
• De tekendoos heeft een naturel houten kleur.

17 vakken 180x265x40mm
18 delig 150x150x125mm

1388940
1388944

• Hij is uitgevoerd met drie vakken.
• Met 2 scharnieren en een slotje.
• De tekendoos is verkrijgbaar in middel
(250x125x65mm) en groot (270x150x80mm).
250x125x65mm nr. 2
270x150x80mm nr. 3

751102
751103

Linex Zoom tekeningkoker
•
•
•
•

Met draagriem.
Kunststof.
Uitschuifbaar.
Zwart.

Ø6cm uittrekbaar 50-90cm
727021
Doos à 5 stuks
Ø7.5cm uittrekbaar 70-124cm 7 2 7 0 4 1
Doos à 5 stuks

Verpakkingszakjes

Raak nooit meer iets kwijt
Verpakkingszakjes zijn ideaal om kleine frutsels of
spulletjes in op te bergen. Zo kun je hier bijvoorbeeld je
oorbellen of kleine knutselspullen gemakkelijk in kwijt.

Hersluitbare
verpakkingszakjes
• Door de slimme sluiting zijn deze
gripzakjes eindeloos hersluitbaar.
• Transparant.
• Voorzien van ophanggaatje.
• De opgegeven maten zijn de
buitenmaten.
• Dikte 50mu.

HF2 enveloptas
• Enveloptas met klittenband
velcrosluiting.
• Transparante polypropyleen.
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A5 dwars rood Pak à 10 stuks
A5 dwars blauw
Pak à 10 stuks
A5 dwars groen
Pak à 10 stuks
A5 dwars wit Pak à 10 stuks
A4 dwars rood Pak à 10 stuks
A5 dwars geel Pak à 10 stuks
A4 dwars wit Pak à 10 stuks
A4 dwars blauw
Pak à 10 stuks
A4 dwars groen
Pak à 10 stuks
A4 dwars geel Pak à 10 stuks
voucher wit
Pak à 10 stuks
A4 dwars flex bodem wit
Pak à 10 stuks
A4 staand wit Pak à 10 stuks
A4 staand geel
voucher groen
voucher rood
A3 dwars wit Pak à 5 stuks
A4 ringbandpocket wit
Pak à 10 stuks

60x80mm 20 pak à 25 stuks
70x100mm 20 pak à 25 stuks
80x120mm 20 pak à 25 stuks
100x150mm 20 pak à 25 stuks
120x180mm Pak à 25 stuks
160x230mm Pak à 25 stuks
230x320mm Pak à 25 stuks

820257
820258
820259
820260
820261
820262
820263

Exacompta tekenmapkoﬀer
• Tekenkoffer voor het opbergen en/
of vervoeren van uw documenten,
affiches, tekeningen, plannen, etc.

Tekeningenmappen
• Polypropyleen, vervaardigd op basis
van een stevig dossierkarton.
• Afmetingen: 52x72x3cm.
52x72cm zwart

510414

26x33cm groen
28x33cm groen
32x45cm groen
37x52cm groen
47x62cm groen
52x72cm groen
61x81cm groen

510405
510406
510407
1386468
510408
510404
510409

• Stevig, met gewolkt papier beplakt
karton.
• Vaste linnen rug- en sluitbanden.
• Rugbreedte: 3mm.

A4 28x38cm zwart
A3 35x50cm zwart
A2 50x70cm zwart
A1 61x85cm zwart

510426
510427
510428
510429

512442
512443
512444
512441
512576
512445
512578
512574
512575
512577
512460
512448
512570
512569
512464
512462
512572
512447

Opbergtas Tarifold met rits
• Transparante opbergtas met rits.
• Gemaakt van versterkt PVC.
• Ideaal voor het opbergen van documenten of voor het meenemen van de
meest uiteenlopende benodigdheden.

Canson tekeningenmappen
A6 rood
A5 rood
A5 blauw
A4 rood
A4 blauw

Pak à 8 stuks
Pak à 8 stuks
Pak à 8 stuks
Pak à 8 stuks
Pak à 8 stuks

512480
512476
512475
512474
512473

• Tekeningmappen gemaakt van stevig
karton met elastieksluiting bieden
een perfecte bescherming voor al je
documenten of tekeningen.

Canson tekeningenmappen
Studio Creatief
• Leuke tekenmap met motief New York, 26x33cm studio creatief
32x45cm studio creatief
Roma of London.

1386453
1386462
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Idee
Hoofdstuk 7

Cadeaupapier en feestartikelen
Knutselproject

Kiekeboe! Maak een kijkdoos 
Heb je toevallig nog een oude schoenendoos op zolder liggen?
Hier kun je een leuke kijkdoos van maken. En het is heel
eenvoudig. De benodigdheden: een schaar, transparant
papier, lijm en natuurlijk die schoenendoos. Aan de slag!

1

Knip aan d

e korte kan
t van de sc
een vierkan
hoenendoo
t of rond kij
s
k
g
a
a
tj
e
u
dat je dit in
it. Zorg we
l
het midden
van de doo
s doet.

Meer heb je niet nodig
plaatjes uit die je
Zoek een paar leuke
plaatjes
zetten. Dit kunnen
in de kijkdoos wilt
atjes
oude kaarten of pla
uit tijdschriften zijn,
van internet.

2

3

Knip de plaatjes
uit en vouw de on
derkant
van het plaatje
om. Zo creëer je
ee
n
strookje
waarmee je het
plaatje vast kunt
plakken.

4
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endoos
s door de schoen
Verdeel de plaatje
op de
hulp van de lijm
en plak ze met be
voor
. Hiermee zorg je
gewenste plaats
os.
diepte in je kijkdo

Een schaar, transparant
papier én lijm. Meer heb je
niet nodig om een leuke
kijkdoos te maken!

5

stukken uit
l vierkante
ta
n
aa
n
e
e
Knip
n plak hier
enendoos e
o
h
sc
e
d
n
de deksel va
r overheen.
kleurd papie
e
g
,
g
ti
h
ic
doorz
isch eﬀect.
or een mag
Dit zorgt vo

6

Leg je deksel te
rug op de doos
en kijk
door het gaatje
heen. Laat je be
toveren…

145

Cadeaupapier en inpakken

Cadeaupapier en inpakken

Hoe pak jij je cadeautje in?

Met leuk inpakpapier
maak je er wat moois van
Heb je haast en wil je jouw cadeautje snel inpakken? Ga
dan voor inpakpapier in een leuke kleur. Daarmee ben je
zo klaar! Heb je tijd om helemaal los te gaan? Kies dan voor
kraftpapier of papieren tasjes. Deze kun je zelf versieren
met bijvoorbeeld getekende hartjes of feestballonnetjes.

Beterschap

Hoera

Gefeliciteerd

Bedankt

Zo maak je jouw cadeau net wat persoonlijker.

Pakketlabels
Cadeautje

Inpakpapier

Kraftpapier

• Voor iedere gelegenheid het juiste
inpakpapier.
• Of het nu voor een verjaardag is of
voor een jubileum, er zit altijd wel een
passende soort of dessin bij.
70x150cm glitter uni assorti
70x200cm Haza botanic
70x200cm
Haza happy birthday
70x200cm assorti
70x300cm
70x500cm
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820094
820207
820131
873009
1388074
872012

• Bruin kraftpapier met hotstamp print.
• Geschikt voor diverse creatieve
doeleinden zoals inpakken, scrappen
en het maken van kaarten.
150x70cm kraft bruin assorti 8 7 2 0 0 8

Apli hanglabels

Folia Papieren tassen

Folia transparante zakjes

• Kraft geschenkzakjes om te
schilderen en knutselen.
• Je kunt er een persoonlijke touch aan
geven.
• Set à 20 stuks.
110g/m² 120x150x55mm wit
125g/m² 120x150x55mm
naturel
125g/m² 180x210x80mm
naturel

• Kartonnen labels.
• 200grams kraftkarton.
• Met versterkt ophangoog.

1388933
1388934
1388935

• Ideaal te gebruiken voor traktaties
of cadeautjes.
• 10 transparante zakjes.
transparant 115x190mm
transparant 115x190mm
composteerbaar

820343
820344

Strikken en linten

Folia Kraftzak
• Geschenkzakjes/blokbodemzakjes
op om te plakken.
• Voedselveilig, materiaal kan worden
ingevet.
set à 15 stuks

• Witte kartonnen hanglabels met
ophangoog.
• Voorzien van ophangtouwtjes.

1388932

• Met deze strikken en linten maak je
van elke verpakking een cadeautje
op zich.
• Voor ieder inpakpapier een
bijpassende kleur.
200x5mm 125 stuks assorti
117x120x40mm
12 stuks assorti

875138
1388073

nr.383 7x19mm
Doos à 1000 stuks
nr.387 13x20mm
Doos à 1000 stuks
nr.388 15x24mm
Doos à 1000 stuks
nr.389 18x29mm
Doos à 1000 stuks
nr.390 22x35mm
Doos à 500 stuks
nr.391 38x43mm
Doos à 500 stuks
nr.392 36x53mm
Doos à 500 stuks
nr.395 46x65mm
Doos à 400 stuks

811922
811926
811927
811928
811929
811930
811931
811932

25x50mm nr.0
Doos à 1000 stuks
35x70mm nr.1
Doos à 1000 stuks
40x80mm nr.2
Doos à 1000 stuks
45x90mm nr.3
Doos à 1000 stuks
50x100mm nr.4
Doos à 1000 stuks
55x110mm nr.5
Doos à 1000 stuks
60x120mm nr.6
Doos à 1000 stuks
65x130mm nr.7
Doos à 1000 stuks
70x140mm nr.8
Doos à 1000 stuks
75x150mm nr.9
Doos à 1000 stuks

811900
811901
811902
811903
811904
811905
811906
811907
811908
811909
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Cadeaupapier en inpakken

Feestversieringen

Hang zelf de slingers op
Katoenkoord
• Koord van 100% katoen.
• Dikte 1.3mm.
• Op rollen van 45 tot 180meter.
rood/wit
blauw/wit
naturel
rood/wit

±45m
±45m
±90m
±180m

Henneptouw

800007
800006
800005
800002

• Bindtouw gemaakt van natuurvezel
hennep.

• Dit milieuvriendelijke bindtouw
kenmerkt zich door een goede
knoopvastheid en hoge breekkracht.
• Dik bindtouw.
• Op bollen van 50 of 100meter.
Ø2,4mm

100gr

±50m 8 3 0 2 0 0

Tijd voor een feestje?
Hieronder vind je een overzicht van diverse leuke
feestversieringen. Van slingers tot kaarsjes, alles
om jouw feestje compleet te maken.

Vlastouw
• Vlas wordt verkregen uit de bastvezels van de “Canabis Sativa”, een
plant uit de Hennepfamilie.

• Dun bindtouw.
• Op bollen van 50 of 100meter.
kubus + afsnijmes

VE:10 8 3 1 0 1 1

Taartkaarsjes Haza
Taartkaarsjes in 4 kleuren
inclusief houdertjes.

Sisaltouw
• Sisal is afkomstig van de “Agave
Sisalana”, zoals natuurlijk gekweekte
cactussen, vetplanten e.a. exotische
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planten waarin de vezels als bladnerven voorkomen.
• Gemaakt van natuurvezel.<CRLF>
Ø3mm 2-draads
±25m

100gr 8 3 0 8 0 0

Elastiek
• Elastiekjes van milieuvriendelijk
zuiver pararubber.
• 50gr per doosje.

nr.12
40x1,5mm
Ø26mm ±330stuks
Doos à 50 gram
nr.18
80x1,5mm
Ø51mm ±70stuks gekleurd
Doos à 50 gram

875148

Roltongen Haza

Serpentines

Feestelijke roltongen met print. 875149

De serpentines bestaan uit
de kleuren roze, blauw, geel
en groen.

Ballonen Haza uni 30cm

Bol-lampionnen 23cm

Ballonnen mix
Perfect pastels 10 stuks.

1 3 8 8 0 3 9 23cm assorti. Leuk voor elk
feestje.

Confetti papier Haza 100gr
875150

Gekleurd confetti papier.

875151

Vlaggenlijn Haza colorful 6m
1 3 8 8 5 6 4 Papieren vlaggenlijn met
uitgestanst bloemenmotief.

875152

832003

Treklampionnen 16cm
832002

Lampionstokjes elektrisch

Assorti. Leuk voor elk feestje. 1 3 8 8 5 6 6 40 cm. 2 AA batterijen
(niet inbegrepen).

Letterslinger “Let’s Party”

1388568 Holographic silver.

875151
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Feestartikelen
>

SCHMINK

Hoofdstuk 8

Mask Up

Wie wil jij zijn?

Schoolartikelen en krijt

Met de maquilagestiften van Carioca transformeer je
in mum van tijd tot een grote olifant, stoere piraat of
een mooie bloem. Wie of wat ben jij vandaag?

Carioca Mask Up
maquillagestiften
• Met deze schminkstiften kan je
transformeren in elk dier dat je wilt.
• Door de vorm van de stift is het
gemakkelijk om de schmink aan
te brengen.
• De kleuren zijn met elkaar te mengen,
dus je kan de mooiste creaties maken!

150

dieren
prinses
carnava
monster
feest

set à 3 kleuren
set à 3 kleuren
set à 3 kleuren
set à 3 kleuren
set à 6 kleuren

1386820
1386822
1386824
1386827
1386826
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Schoolartikelen en krijt
>

Schoolartikelen en krijt

SCHOOLBORDARTIKELEN

lopen
ik loop
jij lo op t
hij/ zij/ het loop t

wij lopen
jullie lopen
zij lopen

Maped schoolbordkrijt

1x 4= 4
2x 4= 8
3 x 4 = 12
4x 4= 16
5x4=20
6x4=24
7x4=28
8x4=32
9x 4= 36
10x4=40

• De Color’Peps bordkrijt is ideaal
voor het maken van tekeningen of
het schrijven op een schoolbord.
• Anti-dust.
• Premium kwaliteit calciumcarbonaat.

doos à 10 stuks wit
doos à 100 stuks wit
doos à 10 stuks assorti
doos à 100 stuks assorti

142393
142394
142392
142395

Giotto schoolbordkrijt
• Rond, stofvrij en dermatologisch
getest.

doos à 10 stuks wit
doos à 100 stuks wit
doos à 10 stuks assorti
doos à 100 stuks assorti

1386474
1386475
1388288
1386476

5+2 = 7
5
=
8
13-

2 x 2 =4

Giotto krijtbord accessoires
Linex schoolbordaccessoires
• Handige accessoires voor gebruik op
het schoolbord.
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schoolbordliniaal
schoolbordpasser
schoolbordwisser

1385378
1385379
1385381

• Handige accessoires voor gebruik
op een krijtbord.
• Latex droge bord cleaner en
krijthouder.
krijthouder assorti
wisser latex droog

1386276
1386281

Giotto houten krijtbord
• Natuurlijke leisteen met houten frame.
Krijtbord Giotto houten frame 1386283
• Afmetingen: 18x26cm.
18x26cm
• 1 zijde is geruit.
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Schoolartikelen en krijt
> STOEPKRIJT

> WHITEBOARDEN EN TOEBEHOREN

Creall stoepkrijt
Maped whiteboardstiften

• Fors rond stoepkrijt.
• Gemakkelijk met water te verwijderen.
• Verkrijgbaar in een doosje met 6 of
50 staven in verschillende kleuren.
doosje à 6 stuks assorti
emmer à 50 stuks assorti

1389060
1389040

Bic Velleda whiteboarden
• Met het BIC Velleda droog uitwisbare
whiteboard verlies je nooit meer je
stiften!
• De handige clip op het whiteboard
zorgt ervoor dat je markers makkelijk
kunt opbergen na gebruik.
• Dit whiteboard voor kinderen heeft
een onbedrukte kant voor tekeningen
en rekensommen, en een raster aan
de andere kant voor leren schrijven.
• Dankzij de magnetische wisser, is het
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• Whiteboardmarkers Fun Colors in
12 heldere kleuren.
• Zijn zelfs na enkele dagen eenvoudig
uit te wissen.

whiteboard makkelijk schoon te vegen,
zelfs na een paar dagen.
• Gemaakt in Frankrijk.
• Inclusief 1 of 8 uitwisbare whiteboard
1721 stiften met dunne punt en een
wisser die aan het bord bevestigd kan
worden.
Whiteboard Bic Velleda
1391445
19x26cm + stift + wisser
Whiteboard Bic Velleda recy- 1391446
cled 21x31cm + stift + wisser
Whiteboard Bic Velleda
1391459
21x31cm + 8 stiften + wisser

Folia Krijtbordfolie
• Eenvoudig aan te brengen op elke
vlakke en harde ondergrond.
• Beschrijfbaar met traditionele krijtjes.
• Te reinigen met een vochtige doek.
• Geleverd met 10 krijtjes
(5 x wit en 5 x geassorteerde kleuren).
krijtbordfolie zelfklevend
45x200cm met krijtjes

580030

• Neutrale geur.
• In etui met rits.
• Schrijfbreedte: 1.5mm.
blister à 12 stuks

1386639

