Najwyższej jakości artystyczne farby akwarelowe
łączące tradycje najstarszych mistrzów akwareli
oraz nowoczesne technologie. Farby są
produkowane z drobno utartych pigmentów oraz
spoiwa z dodatkiem gumy arabskiej – uznanego
za najlepszy klej roślinny do wytwarzania
artystycznych farb wodnych. Charakteryzują się
wysoką intensywnością tonacji, która jest
zachowana nawet przy rozcieńczaniu dużą ilością
wody. Gwarantuje to wysoka koncentracja
i rozdrobnienie pigmentu. Farby doskonale
mieszają
się,
świetnie
się
rozmywają
i rozprowadzają.
Kod 1911… - Kostki 2,5 ml w asortymencie, 55 kolorów:
(ostatnie trzy cyfry w kodzie odpowiadają określonemu
kodowi koloru w tabeli kolorów)

215 hanza yellow
* P.Y.1

214 lemon
*** P.Y.3

203 cadmium lemon
*** P.Y.35

201 cadmium lemon
*** P.Y.35 medium

218 yellow ochre
** P.Y.43, P.Y.1

209 naples yellow
*** P.Y.42, P.Y.35, P.Y.20, P.W.4

216 golden
** P.Y.3, P.O.13

304 cadmium Orange
*** P.O.20

226 titan red
*** P.O.36

217 golden deep
*** P.O.62

320 orange lake
* P.O.17

309 red ochre
*** P.R.102

311 shakhnazarska red
*** P.R.102

312 vermilion (Hue)
* P.R.4, P.Y.1

302 cadmium red light
*** PR.108

318 scarlet
* P.R.2, P.R.4

323 ruby
*** P.R.170

319 carmine
*** P.R.170:1

313 vladder lake light
*** P.R.187

321 English red
*** P.R.101

325 claret
* P.R.12

322 rose
* P.R.81

324 rose deep
** P.R.122

608 violet-rose
* P.V.2

609 quinacridone lilac
*** P.V.19

607 violet
* P.V.3

502 cobalt blue spectral
*** P.B.74

510 blue lake
* P.B.1

511 ultramarine
*** P.B.29

518 Prussian blue
*** P.B.27

508 cobalt blue
*** P.B.28

513 blue
*** P.B.15

503 ceruleum blue
*** P.B.35

509 bright blue
*** P.B.15:3

519 azure blue
*** P.B.15:3, P.G.7

507 turquoise blue
*** P.B.15:3, P.G.7

718 yellow green
*** P.G.7, PY.3

713 emerald green
*** P.G.7

719 green oriental
*** P.Y.35, P.G.7

717 green light
*** P.G.36

725 green
** P.G.8

704 oxide of chromium
*** P.G.17

727 olive green
** P.G.17, P.Y.1, P.Bk.7

405 raw sienna
*** P.Br.7

418 umber
*** P.Y.43, P.Br.7, P.Bk.7

408 burnt umber
*** P.Br.7

412 mars brown
*** P.Br.6.tr.

406 burnt sienna
*** P.Br.7

413 sepia
*** P.R.102, P.R.187, P.Bk.7

806 Voronezhskaya
*** P.Bk.8
black

812 Payne’s grey
** P.Bk.7, P.B.15, P.V.3

516 indigo
** P.Bk.7, P.B.15, P.V.3

815 ivory black
*** P.Bk.9

Artystyczne farby akwarelowe Białe Noce

100 zinc white
*** P.W.4

*** - wysoka światło trwałość
** - średnia światło trwałość
* - niska światło trwałość
805 neutral Black
*** P.R.187, P.B.15, P.Bk.7
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Kod 1941091

Artystyczne farby akwarelowe Białe Noce w zestawach

Kod 1942090

Kod 1941020

Kod 1941020

Kod 1941061

Kod 1941015 – Zestaw „Leningrad-1” artystycznych farb akwarelowych, 24 kolory w kostkach po 2,5 ml, tekturowe pudełko.
Kod 1941020 – Zestaw „Leningrad-2” artystycznych farb akwarelowych, 16 kolorów w kostkach po 2,5 ml, tekturowe pudełko.
Kod 1942036 – Zestaw „Białe noce” artystycznych farb akwarelowych, 12 kolorów w kostkach po 2,5 ml, plastikowe pudełko.
Kod 1942090 – Zestaw „Białe noce” artystycznych farb akwarelowych, 24 kolory w kostkach po 2,5 ml, plastikowe pudełko.
Kod 1942258 – Zestaw „Białe noce” artystycznych farb akwarelowych, 36 kolorów w kostkach po 2,5 ml, plastikowa paleta,
plastikowe pudełko.
Kod 1941061 – Zestaw „Białe noce” artystycznych farb akwarelowych, 24 kolory w kostkach po 2,5 ml, tekturowe pudełko.
Kod 1941091 – Zestaw „Białe noce” artystycznych farb akwarelowych, 12 kolorów w tubkach po 10 ml, tekturowe pudełko.
Kod 1943018 – Zestaw prezentowy „Białe noce” artystycznych farb akwarelowych, 24 kolory w kostkach po 2,5 ml, pędzel
sobol, drewniane pudełko (brzoza).
Kod 1943040 –Zestaw prezentowy „Białe noce” artystycznych farb akwarelowych, 36 kolorów w kostkach po 2,5 ml, pędzel
sobol, drewniane pudełko(brzoza).
Kod 1943033 –Zestaw prezentowy „Białe noce” artystycznych farb akwarelowych, 48 kolorów w kostkach po 2,5 ml, pędzel
sobol, drewniane pudełko (brzoza).
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Farby akwarelowe Ładoga

Akwarelowe farby serii „Ładoga” zostały wytworzone
na bazie wysokojakościowych pigmentów i spoiw,
gwarantujących podstawowe właściwości farb
akwarelowych – przezroczystość oraz czystość koloru.
Kod 2041026 – Zestaw farb akwarelowych Ładoga, 24 kolory
w kostkach po 2,5 ml, kartonowe pudełko.

100 zinc white
*** ∆
P.W.4

214 lemon
** ∆
P.Y.3

213 yellow light
** ∆
P.Y.1, P.W.6

220 yellow medium
** ∆
P.Y.1

221 yellow deep
*∆
P.Y.2

206 ochre light
*** ∆
P.Y.42, P.W.6

315 orange
*∆
P.O.13

335 rose light
*∆
P.R.101

331 red
*∆
P.V.3, P.W.6

319 carmine
*■
P.B.15, P.V.3, P.W.6

334 rose deep
*∆
P.B.15, P.W.6

300 English red
*** ■
P.R.101

606 violet deep
*∆
P.V.3, P.W.6

515 blue
** ∆
P.B.15, P.V.3, P.W.6

500 phtalocyanine
** ∆
blue
P.B.15, P.W.6

511 ultramarine
** ∆
P.B.29

507 turquoise blue
** ∆
P.B.15:3, P.G.7, P.W.6

503 ceruleum blue
** ∆
P.B.15:3, P.B.29, P.W.6

703 phtalocyanine
** ∆
green
P.G.7, P.W.6

720 emerald green
** ∆
P.G.7, P.B.15, P.W.4

717 green light
*∆
P.Y.1, P.G.7

722 green medium
*∆
P.Y.1, P.G.7

704 oxide of
*** ■ chromium
P.G.17

405 raw siena
*** ■
P.Y.42, P.R.101

406 burnt siena
*** ■
P.R.101, P.Br.6

415 raw umber
*** ■
P.Y.42, P.Br.7

408 burnt umber
*** ■
P.Br.6, P.Br.7

810 black
*** ■
P.Bk.7, P.Bk.11

974 gold leaf

970 Heraldry gold

973 Maya gold

972 Royal gold

971 olympic gold

969 Inca gold

968 Aztec gold

981 Antique gold

963 bronze

964 copper

966 silver

961 silver light

962 silver deep

*** - wysoka światło trwałość
** - średnia światło trwałość
* - niska światło trwałość
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■ – farba kryjąca
∆ - farba półkryjąca
□ – farba laserunkowa

Akrylowe farby artystyczne serii „Ładoga” są
przeznaczone
do
prac
artystycznych,
dekoracyjnych i projektowych. Dzięki łatwości
stosowania, uniwersalności w użyciu, doskonałej
przyczepności farby stosuje się podczas prac na
niemal każdej powierzchni (papierze, kartonie,
tekturze, zagruntowanym i surowym płótnie,
drewnie, metalu, skórze, kamieniu, betonie). Po
wyschnięciu
farby
tworzą
elastyczną,
niezmywalną, wodoodporną warstwę.

Akrylowe farby artystyczne Ładoga

101 titanium white
*** ■
P.W.6

Kod 2241008 – Zestaw farb akrylowych, 12 kolorów
w tubkach po 18 ml, kartonowe pudełko.
Kod 2241142 – Zestaw farb akrylowych, 10 kolorów
w tubkach po 46 ml, kartonowe pudełko.
Kod 2204… – Tubki 46 ml, 31 kolorów.
Kod 7604… – Tubki 46 ml, „metalik”, 11 kolorów.
Kod 2223… – Słoiki 220 ml, 27 kolorów.
Ostatnie trzy cyfry w kodzie odpowiadają określonemu
kodowi koloru w tabeli.
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Olejne
farby
artystyczne
serii
„Ładoga”
charakteryzują się dobrze zrównoważoną paletą farb
dla profesjonalnego kształcenia artystycznego
i twórczości. Przy tym odpowiedniki (na etykietce
oznaczone literą „A”) odpowiadają oryginalnym
kolorom według tonacji. Pigmentowa część farb
„ziemi” (ochry, sieny, umbra itd.) składa się
z
naturalnych
pigmentów,
zapewniających
w odróżnieniu od syntetycznych, nasycenie
i głębokość tonacji farb.
Kod 1241141 – Zestaw artystycznych farb olejnych, 9 kolorów
w tubkach po 60 ml, kartonowe pudełko.
Kod 1241081 – Zestaw artystycznych farb olejnych, 8 kolorów
w tubkach po 18 ml, kartonowe pudełko.
Kod 1241004 – Zestaw artystycznych farb olejnych, 12 kolorów
w tubkach po 18 ml, kartonowe pudełko.

Olejne farby artystyczne Ładoga

Farby olejne Ładoga, tubki 60ml, paleta 48 kolorów:

100 zinc white
*** ∆
P.W.4

101 titanium white
*** ■
P.W.6, P.W.4

219 naples yellow light
** ■
P.Y.2, P.Y.3, P.W.6

222 naples flesh
*** ■
P.Y.42, P.R.101, P.W.4, P.W.6

329 naples orange-yellow
** ■
P.Y.3, P.O.13, P.W.6

218 yellow ochre
*** ∆
P.Y.43

206 ochre light
*** ∆
P.Y.43

205 gold ochre
*** ∆
P.Y.43, P.R.102

309 red ochre
*** ■
P.R.102

203 cadmium lemon
** ∆
P.Y.3, P.W.6

200 cadmium yellow
** ∆ light
P.Y.1, P.Y.3, P.W.6

201 cadmium yellow
*** ∆ medium
P.Y.1, P.Y.2, P.W.6

202 cadmium yellow
** ∆ deep
P.Y.1, P.O.13, P.W.6

304 cadmium orange
** ∆
P.Y.1, P.O.13, P.W.6

302 cadmium red
** ∆ light
P.R.4, P.W.6

303 cadmium red
** ∆ deep
P.R.4, P.R.170:1

306 cadmium purple
** ∆
P.R.4, P.R.10\70:1, P.V.2

317 madder lake
*** □ deep
P.R.2, P.R.63:1

300 english red
*** ■
P.R.101

330 carmine
** □
P.R.170:1, P.V.3

602 cobalt Violet
* ∆ light
P.R.81, P.V.3, P.W.4

603 cobalt violet
* ∆ deep
P.R.81, P.V.3, P.W.4

502 cobalt blue
** □ spectral
P.B.29, P.V.3, P.W.4

505 cobalt blue
** □ medium
P.B.29, P.B.15, P.W.4

501 ultramarine
** ∆ light
P.B.29

500 phtalocyanine
** □ blue
P.B.15

506 Prussian blue
** ∆
P.B.27

503 ceruleum blue
** □
P.B.15, P.B.29, P.G.7, P.W.4

512 celestal blue
** ∆
P.B.15:3, P.W.4

507 turquoise blue
** □
P.B.15:3, P.G.7, P.W.4

706 cobalt green
** ■ light
P.G.8, P.G.7, P.W.6

705 cobalt green
** □ deep
P.G.8, P.B.15, P.G.7, P.W.4

703 phtalocyanine
** □ green
P.G.7

716 sap green
** □
P.G.8, P.Y.83

704 oxide of chromium
*** ■
P.G.17

701 Russian green
*∆
P.G.8, P.Y.1
*** - wysoka światło trwałość
** - średnia światło trwałość
* - niska światło trwałość

405 raw siena
*** ∆
P.Y.43, P.R.102tr
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705 burnt siena
*** ∆
P.R.101, P.Br.6

408 burnt umber
*** ■
P.Br.7
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407 raw umber
*** ■
P.Br.7
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801 lamp black
** ■
P.Bk.7

■ – farba kryjąca
∆ - farba półkryjąca
□ – farba laserunkowa
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„Master Class” to marka artystycznych farb olejnych
najwyższej jakości, produkowanych według tradycyjnych
receptur, przy użyciu nowoczesnych technologii.
Barwna paleta składa się, przede wszystkim,
z tradycyjnych kolorów na bazie wyłącznie naturalnych
pigmentów ziemi, kadmowych, kobaltowych oraz
pigmentu tlenku żelaza. Charakteryzują się one
zrównoważeniem korpusowych i laserunkowych farb.
Farby artystyczne serii „Master Class” wyróżniają się
czystością koloru oraz wysoką światłotrwałością, nie
zmieniają pierwotnego tonu po wyschnięciu, co pozwala
wykorzystywać je nawet podczas wykonywania
najbardziej odpowiedzialnych prac renowacyjnych.

Kod 1104… - Tuby 46 ml w asortymencie, 64 kolory:
(ostatnie trzy cyfry w kodzie odpowiadają określonemu kodowi koloru w tabeli kolorów)

100 zinc white
*** ∆ P.W.4

s.3
202 cadmium yellow deep
*** ■ P.Y.37

s.2
228 indian yellow
** □ P.Y.83, P.R.101 tr

s.2
308 transp. mars orange
*** □ P.R.101tr

s.2
339 krapplack red perm.
** □ P.R.187

s.2
341 ultramarine rose
** ∆ P.R.259

s.1
402 mars brown light
*** ∆ P.Br.7

s.3
706 cobalt green light
*** ■ P.G.19

s.1
715 Araratskaya green
** □ P.G.8

s.1
518 Prussian blue
** ∆ P.B.27

s.2
808 Petersburg grey
** ■ P.B.35, P.Br.7, P.W.6

s.1
101 titan white
*** ■ P.W.4, P.W.6

s.3
304 cadmium orange
*** ■ P.O.20

s.2
218 yellow ochre
*** ∆ P.Y.43

s.1
309 red ochre
*** ■ P.R.102

s.3
340 madder lake purple
** □ P.R.63:1

s.1
400 thioindigo red-brown
* □ P.R.87

s.1
403 mars brown deep
*** ∆ P.Br.7

s.3
705 cobalt green deep
*** ■ P.G.19

s.2
727 olive green
*** ∆ P.G.17, P.Y.83, P.Bk.7

s.1
500 phtalocyanine blue
** □ P.B.15

s.2
800 mars black
*** ■ P.Bk.11
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s.2

s.3

207 strontium yellow
* ■ P.Y.32

s.2

203 cadmium lemon
** ■ P.Y.35

s.2

209 naples yellow
** ■ P.Y.37,P.Y.42,P.O.20,P.W.4

s.2

223 naples yellow pale
*** ■ P.Y.42,P.W.4,P.W.6

s.1

206 ochre light
*** ∆ P.Y.43

s.3

205 gold ochre
*** ∆ P.Y.43, P.R.102

s.3

302 cadmium red light
*** ■ P.R.108

s.4

303 cadmium red deep
*** ■ P.R.108

s.5

602 cobalt violet light
** □ P.V.14

s.3

603 cobalt violet deep
*** ∆ P.V.14

s.2

601 caputmortuum deep
** ■ P.R.101

s.2

301 indian red
*** ■ P.R.101

s.1

404 transparent mars
** □ P.Br.6t brown deep

s.1

408 burnt umber
*** ■ P.Br.7

s.2

720 emerald green
** ∆ P.G.7,P.B.15,P.G.17,P.G.8,P.Y.3

s.1

704 oxide of chromium
*** ■ P.G.17

s.3

716 sap green
** □ P.G.8, P.Y.83

s.4

708 chrom-cobalt
** ■ P.B.36 blue-green

s.5

505 cobalt blue medium
*** ∆ P.B.28

s.2

502 cobalt blue spectral
*** ∆ P.B.74

s.3
200 cadmium yellow light
*** ■ P.Y.35

s.2

s.3
201 cadm. yellow med.
*** ■ P.Y.35

s.2

222 naples flesh
333 naples rose
***■P.Y.42,P.R.101,P.W.4P.W.6 *** ■ P.R.101, P.W.4, P.W.6

s.2
405 raw siena
***∆ P.Br.7

s.3
306 cadmium purple
***■ P.R.108

s.3
614 mangan violet light
***∆ P.V.16

s.2
300 english red
***■ P.R.101

s.1
407 raw umber Leningrad.
***■ P.Br.7

s.1
700 volshonskoite
*** □ P.G.23

s.3
709 chromium-cobalt
** □ P.B.36 green-blue

s.2
501 ultramarine light
** ∆ P.B.29

s.2
204 transp. mars yellow
*** □ P.Y.42tr

s.2
338 krapplack rose perm.
** □ P.R.146

s.3
613 ultramarine violet
** ∆ PV.15

Olejne farby artystyczne Master Class

s.1

s.1
406 burnt siena
** ∆ P.Br.7

s.1
401 Vandyke brown
* ∆ P.Br.7

s.2
702 glaukonite
*** □ P.G.23

s.4
503 ceruleum blue
*** □ P.b.35

s.2
516 indigo
** ∆ P.B.15, P.Bk.7

s.3

801 lamp black
*** ■ P.Bk.7

811 ivory black
*** ■ P.Bk.11, P.Br.6
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Olejne farby artystyczne Master Class
w zestawach
Gwasze artystyczne Master Class

Kod 1143072 – Zestaw prezentowy olejnych farb artystycznych,
12 kolorów w tubkach po 18 ml, pędzel, buteleczka
z olejem lnianym, drewniane pudełko, drewniana paleta.

Kod 1141082 – Zestaw olejnych farb artystycznych, 8 kolorów
w tubkach po 18 ml, kartonowe pudełko.

Wysokiej jakości gwasze artystyczne są wytwarzane
z drobno utartych pigmentów oraz spoiwa
z dodatkiem gumy arabskiej. Farby są doskonałe do
prac malarskich, dekoracyjnych i graficznych.
Charakteryzują się one wysoką nieprzezroczystością,
idealnie się rozprowadzają i mieszają . Farby
doskonale nakładają się na niemal wszystkie
materiały, posiadające gładką powierzchnię,
a
najlepiej
na
papier,
karton,
tekturę
i zagruntowane płótno. Podczas schnięcia uzyskują
matową, aksamitną powierzchnię, łatwo rozrzedzają
się wodą. Kolorystyczna paleta farb, którymi są
Kod 1741092 – Zestaw gwaszy artystycznych, 16 kolorów
kompletowane
zestawy,
złożona
jest
w słoikach po 20 ml, kartonowe pudełko.
z uwzględnieniem metodycznych opracowań,
Kod 1741089 – Zestaw dekoracyjnych gwaszy typu „metalik”, przyjętych w edukacji artystycznej.

Farby akrylowe Decola błyszczące

6 kolorów w słoikach po 20 ml, kartonowe pudełko.

8

Akrylowe farby artystyczne serii „Dekola” łatwo
nakładają się na każdą powierzchnię (papier,
karton,tekturę, zagruntowane płótno, drewno,
metal, skórę itd.), bardzo dobrze kryją, dobrze się
mieszają, szybko schną. Po wyschnięciu farby nadają
malowanej powierzchni połysk.
Kod 2941116 – 12 kolorów w słoikach po 20 ml, kartonowe
pudełko.
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Farby akrylowe Decola
metaliczne

Farby akrylowe typu „metalik” serii „Dekola”
imitują kolory metali, są przeznaczone do
malarstwa na różnorodnych powierzchniach.
Farby dobrze kryjące, mogą być mieszane
z tradycyjnymi artystycznymi farbami w celu
otrzymania
dodatkowych
kolorystycznych
i fakturowych efektów. Nie matowieją, odporne
na działania atmosferyczne, światło trwałe.
Kod 4941271 – 8 kolorów w tubkach o pojemności 18 ml,
kartonowe pudełko.

Farby akrylowe Decola
fluorescencyjne

Fluorescencyjne farby akrylowe serii „Dekola”
łatwo nakładają się na papier, karton, tekturę,
zagruntowane płótno, drewno, skórę itd.
Największy fluorescencyjny efekt osiąga się przy
naświetlaniu lampami ultrafioletowymi.
Kod 4341100 – 6 kolorów w słoikach o pojemności 20 ml,
kartonowe pudełko.

Farba akrylowa Decola
interferencyjna

Interferencyjna, złota farba akrylowa serii
„Dekola” przeznaczona jest do różnorodnych
typów powierzchni. Zmienia kolor pod różnymi
kątami
widzenia. Farba popularna wśród
projektantów wnętrz i scenografów.
Kod 8828965 - Słoik 50 ml.

Farba akrylowa Decola
do tkanin

Farby akrylowe do tkanin serii „Dekola”
przeznaczone są do malowania na tkaninach
bawełnianych, jedwabiu oraz syntetycznych
tkaninach. Nanosi się je bezpośrednio na
tkaninę pędzlem, stemplem lub za pomocą
szablonu. Utrwalają się gorącym żelazkiem na
lewą stronę. Nie matowieją, światłotrwałe,
szybkoschnące.
Kod 4141111 – 9 kolorów w słoikach o pojemności 20 ml,
kartonowe opakowanie.
Kod 4141216 – 12 kolorów w słoikach o pojemności 20 ml,
kartonowe opakowanie.
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Farba konturowa Decola
do tkanin

Farba konturowa do tkanin serii Decola.
Tubki zakończone plastikowym dozownikiem.
Kod 5441163 – Zestaw kolorowych konturów do tkanin „Dekola”,
6 kolorów w tubkach o pojemności 18 ml, kartonowe
pudełko.
Kod 5403105 - tubka 18 ml, kolor biały perłowy.
Kod 5403965 - tubka 18 ml, kolor złoty.
Kod 5403966 - tubka 18 ml, kolor srebrny.
Kod 5403810 - tubka 18 ml, kolor czarny.

Farba akrylowa Decola Batik

Farby akrylowe do jedwabiu Batik serii Decola
przeznaczone są do różnorodnych typów naturalnych i
syntetycznych cienkich tkanin. Nanosi się je pędzlem
bezpośrednio na tkaninę. Charakteryzują się dobrą
płynnością. Farby głęboko przenikają we włókna
tkaniny, nie usztywniając jej. Utrwalają się gorącym
żelazkiem z lewej strony. Szybko schną.
Kod 4441144 – zestaw farb do jedwabiu Batik, 9 kolorów
w słoiczkach po 40ml.

Farba konturowa
Decola do jedwabiu

Kod 9541284 – zestaw farb do jedwabiu Batik, jedwabny szalik,
kartonowe pudełko.

Bezbarwna farba konturowa do jedwabiu. Zapobiega
mieszaniu się farb serii Batik na malowanym
materiale, stanowi granicę rozlewności farb. Zmywa
się podczas prania.

Farby Decola – zestawy do
decoupage

Kod 6403934 – farba konturowa do jedwabiu, tubka 18ml
zakończona plastikowym dozownikiem

10

Gotowe zestawy do dekorowania przy
pękającego werniksu postarzającego.

użyciu

Kod 9541253 – 4 kolory farb akrylowych błyszczących
i 2 werniksy pękające w słoikach o pojemności 20 ml,
kartonowe pudełko
Kod 9541254 – 4 kolory farb akrylowych błyszczących,
1 werniks pękający, 1 klej do „decoupage” w słoikach
o pojemności 20 ml, kartonowe pudełko

Katalog produktów
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Werniks pękający serii Decola

Werniks na bazie wody, przeznaczony do
tworzenia efektu starzenia z zastosowaniem farb
akrylowych na różnych powierzchniach (np.
płótnie, kartonie, tekturze, szkle, drewnie, skórze).
Nakłada
się
na
powierzchnię,
pokrytą
wyschniętymi już farbami akrylowymi. Na wierzch
wyschniętej warstwy werniksu nakłada się drugą
warstwę farby. Niemal od razu pojawiają
pęknięcia. Im grubsza warstwa werniksu, tym
większe i rzadziej będą występować pęknięcia.
Przez pęknięcia górnej warstwy farby będzie
widoczna dolna warstwa.
Kod 8628933 – werniks pękający w słoiku 50 ml

Klej do decoupage Decola

Klej na bazie wodnej emulsji polioctanwinylowej
przeznaczony do pracy techniką decoupage –
tworzenie
dekoracyjnych
wyrobów
z zastosowaniem papierowych serwetek lub
specjalnych serwetek do decoupage, na każdej
powierzchni (np. płótnie, kartonie, tekturze,
papierze, szkle, drewnie, skórze).
Kod 86278932 – Słoik 50 ml

farby Decola do ceramiki i szkła

Farby akrylowe przeznaczone do malowania
wyrobów ze szkła, porcelany, ceramiki, fajansu.
Nadają się do nakładania na polistyren, pleksi i
inne rodzaje plastiku. Farby doskonale mieszają się
ze sobą, zachowują czystość koloru w
mieszankach, światło trwałe, wodoodporne, nie
wymagają utrwalenia przez wypalanie.
Kod 4041026 – 6 kolorów w słoikach o pojemności 20ml,
kartonowe pudełko
Kod 4041113 – 9 kolorów w słoikach o pojemności 20ml,
kartonowe pudełko
Kod 4041114 – 12 kolorów w słoikach o pojemności 20ml,
kartonowe pudełko

papirus.waw.pl@gmail.com
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Farby konturowe Dedola do
ceramiki i szkła

Kod 5303104 – biała farba konturowa do szkła i ceramiki,
tubka 18ml zakończona plastikowym dozownikiem
Kod 5303963 – brąz błyszczący – farba konturowa do szkła i
ceramiki, tubka 18ml zakończona plastikowym
dozownikiem
Kod 5303965 – złota farba konturowa do szkła i ceramiki,
tubka 18ml zakończona plastikowym dozownikiem
Kod 5303964 – miedziana farba konturowa do szkła i
ceramiki, tubka 18ml zakończona plastikowym
dozownikiem
Kod 5303966 – srebrna farba konturowa do szkła i ceramiki,
tubka 18ml zakończona plastikowym dozownikiem
Kod 5303810 – czarna farba konturowa do szkła i ceramiki,
tubka 18ml zakończona plastikowym dozownikiem

2012/2013
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Zestawy farb akrylowych do
witraży

Zestaw witrażowych farb akrylowych.
Kod 4241147 – 6 kolorów w słoikach o pojemności 40 ml, kartonowe
opakowanie.

Werniks jodłowy

Werniks na bazie terpentyny i żywicy jodłowej.
Zastosowanie: rozcieńczanie farb olejnych.
Właściwości: warstwa werniksu posiada odwracalny
charakter, po wyschnięciu łatwo rozpuszcza się
w rozpuszczalniku. Czas schnięcia do 4 godzin.
Kod 2533909 – butelka 120 ml

Szkicownik

Blok szkicowy, 100 kartek. Papier o gramaturze 120g/m2.
Idealnie nadaje się do ołówka, węgla i pasteli.

Szkicownik w twardej oprawie

Dostępny w rozmiarach: A3, A4, A5, A6.

12

Blok szkicowy w twardej oprawie.
Papier o gramaturze 110 g/m2, 80 kartek.
Dostępny w rozmiarach A4 i A5.

Katalog produktów
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Dostępny w formatach: B1, B2, A4

Papier
akwarelowy

Biały papier akwarelowy o gramaturze 300g/m2, obustronnie
fakturowany. Zawiera 20% bawełny i 80% celulozy.
Dostępne formaty: B1, B2 i A4.
A4 pakowane po 50 ark.

Bloki z papieru Prisma

Bloki z papieru Prisma do ołówka, węgla, pasteli. Biały lub
kolorowy papier. 20 ark. W bloku. Rozmiar 24,5x34,5cm.
Dostępne bloki:
- biały
- czarny
- kolorowy nr 1: bianco, avorio, camoscio, tabacco, grigio
- kolorowy nr 2: avorio, camoscio, grigio, piombo, nero
- kolorowy nr 3: camoscio, girasole, mandarino, scarlatto, caffe
Pakowane po 10 szt.

Bloki akwarelowe

Bloki z papierem akwarelowym o gramaturze 300g/m2. Idealne
do farb wodnych. 10 arkuszy w bloku.
Dostępne rozmiary: A2, A3, A4.
Pakowane po 10 szt.

papirus.waw.pl@gmail.com
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Papier Prisma

Bezkwasowy, bezchlorowy papier wysokiej jakości.
Jednostronnie fakturowany (druga strona jest
gładka), barwiony w całej masie. Gramatura
220g/m2. Posiada certyfikat jakości ISO 9001.

2
cedro
1
girasole
12
camoscio
22
bianco
13
grigio
11
avorio
10
tabacco
8 cioccolatto
7
caffe
16
nero
15
piombo
28
indigo
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cobalto
25
oceano
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azzurro
18 pistacchio
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verde
20
pino
27
viola
32
ciclamino
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rubino
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30
salmone
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lilla
31
rosa
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Farby tempera Aero

Klasyczne farby typu tempera. Gwarantują bardzo dobre
krycie, świetnie mieszają się ze sobą. Do malowania na
różnych powierzchniach: papier, tektura, płótno,
drewno, kamień, beton. Rozcieńczalne wodą, zmywalne
po
wyschnięciu
z materiałów nieabsorbujących (również spieralne).
Farby są produkowane w zgodności z europejską normą
bezpieczeństwa EN 71/3/88.
Dostępne w zestawach:
10kol. tubki 42ml. – plastikowe opak. ,
14kol. tubki 7ml. – plastikowe opak.,
12kol. tubki 7ml. – metalowe opak.,
oraz w palecie 20 kolorów na sztuki (tubki 42ml. pakowane po 5szt.)

401 - red carmin
403 - magenta
500 - burnt siena
501 - raw umber
600 - violet
700 – ultramarine

Taśma papierowa z
bardzo mocnym klejem

110 – white
200 - yellow
201 - lemon yellow
202 - yellow ochre
300 - orange
400 - red cinober

803 - blue green
900 - black

Taśma papierowa znakomicie nadająca się do oprawy
obrazów i podklejania passe-partout.
Bardzo mocny klej.
Dostępna w szerokościach:
25mm (pakowana po 12 szt.),
38mm (pakowana po 8 szt.),
50mm (pakowana po 6 szt.).

Taśma
dwustronna

Długość taśmy na rolce: 50m.

Przeźroczysta taśma obustronnie klejąca.
Bardzo mocny klej.

Taśma
krepowa

Dostępna w szerokościach: 25 i 50mm.
Długość taśmy na rolce: 10m.

Żółta taśma malarska – maskująca.

Taśma
pakowa

Dostępne rozmiary: 38mm x 50m oraz 50mm x 50m

Szara taśma pakowa.
Rozmiar: 48mm x 50

Przezroczysta wąska taśma biurowa. Każda oddzielnie
pakowana. Można ją rwać palcami.

Taśma
crystal

14

701 - prussian blue
703 - cyan blue
704 - cobalt blue
705 – turquoise
801 - leaf green
802 - yellow Green

Rozmiar: 19mm x 33.
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Pastele Mini Artist dla dzieci – małe pastelki w kompletach.
Dostępne zestawy: 12kol., 16kol., 25kol.

Pastele olejne okrągłe (11mm średnicy, dł. 70mm).
Przeznaczone
do
użytku
amatorskiego,
jak
i profesjonalnych zastosowań. Zestawy w kartonowych
pudełkach
Dostępne zestawy: 12kol, 24kol., 36kol., 48kol.(na zdjęciu)
oraz na sztuki pakowane po 6 szt. w jednym kolorze,
paleta 48 kolorów:

Pastele olejne Mungyo

papirus.waw.pl@gmail.com
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Pastele suche kwadratowe w przekroju (10mm x 10mm,
dł. 66mm lub „połówki” – dł. 33mm). Przeznaczone do
użytku amatorskiego, jak i profesjonalnych zastosowań.
Zestawy zapakowane są w kartonowe pudełka.
Dostępne w zestawach:12kol, 24kol., 36kol., 48kol.; połówki: 24kol.,
32kol., 48kol., 64kol.,

Pastele suche Mungyo

oraz na sztuki pakowane po 6 szt. w jednym kolorze,
paleta 48 kolorów:

16
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Pastele suche
szarości, sangwina, węgiel

Pastele suche kwadratowe w przekroju (10mm x 10mm),
każda długości 66mm.
Przeznaczone do użytku
amatorskiego, jak i profesjonalnych zastosowań. Zestawy
zapakowane są w kartonowe pudełka.
Szarości: komplet dwóch białych, dwóch czarnych oraz czterech odcieni
szarości – w sumie 12 sztuk, 6 odcieni szarości.
Sangwina: 12 sztuk pasteli o odcieniach kolorów ziemistych, ochry,
żółcieni i oranżu. W zestawie również czerń.
Węgiel: zestaw 12 sztuk pasteli węglowej o głębokim czarnym kolorze.
Polecamy również sprzedaż detaliczną na pojedyncze sztuki.

Kleje w sprayu

Klej typu Velpon w sprayu.
HighTac nie klei powierzchni od razu, daje czas na ułożenie
klejonych materiałów. Po parunastu minutach zasycha
i skleja na stałe.
ReTac tworzy z jednej z klejonych warstw naklejkę, którą
można wielokrotnie odklejać i przyklejać .
Obydwa kleje nadają się do klejenia papieru, tektury,
papieru fotograficznego, folii, tkanin. Doskonałe do klejenia
dużych powierzchni. Nie powodują "falowania" klejonych
powierzchni, nie przesiąkają. Mają neutralne pH.
Puszki o pojemności 400ml
,

Fiksatywa

Fiksatywa w sprayu. Polecana do zabezpieczania prac
wykonanych na papierze węglem. Nadaje się również do
ołówka i pasteli. Przyjazna dla środowiska naturalnego
i warstwy ozonowej.
Puszka o pojemności 400ml

Werniksy do farb olejnych

Werniksy w sprayu do farb olejnych. W asortymencie
werniks nadający połysk, matujący oraz satynowy. Poleca
się nakładanie dwóch warstw na farby schnące co najmniej
pół roku.
Puszki o pojemności 400ml

Werniksy H2O akrylowe
na bazie wody

Werniksy w sprayu do farb akrylowych i olejnych. W
asortymencie werniks błyszczący i matowy.
Puszki o pojemności 400ml

papirus.waw.pl@gmail.com
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Już dostępne w wybranych rozmiarach polskie
podobrazia ręcznie gruntowane w cenach podobrazi
chińskich!

Dostępne rozmiary (w cm x cm; w nawiasie – opakowania zbiorcze):
13 x 18 (50 szt.)
18 x 24 (50 szt.)
20 x 20 (50 szt.)
24 x 30 (50 szt.)
24 x 33 (50 szt.)
27 x 33 (40 szt.)
27 x 41 (40 szt.)
30 x 30 (40 szt.)

30 x 40 (40 szt.)
33 x 41 (40 szt.)
33 x 46 (40 szt.)
38 x 46 (20 szt.)
40 x 40 (20 szt.)
40 x 50 (20 szt.)
38 x 55 (20 szt.)
46 x 55 (20 szt.)

Płótno malarskie
zagruntowane

Podobrazia malarskie Makowski

Podobrazia na krosnach o przekroju 19mm x 38mm,
obite
płótnem
bawełnianym
zagruntowanym,
o gramaturze 290g/m2. Kliny w komplecie.

73 x 60 (20 szt.)
81 x 60 (20 szt.)
81 x 65 (20 szt.)
92 x 65 (10 szt.)
92 x 73 (10 szt.)
100 x 50 (10 szt.)
100 x 73 (10 szt.)
100 x 81 (10 szt.)

Zagruntowane
płótno
malarskie
w
rolkach
o szerokości 160cm, długości 10m. Grunt akrylowy.
- 100% bawełny o gramaturze 380 g/m2
- 55% lnu, 45% bawełny o gramaturze 420 g/m2

Grunt malarski
akrylowy

Grunt malarski na bazie akrylu. Nadaje się do
gruntowania płótna, tektury, drewna, płyt wiórowych,
kamienia, betonu. Można go stosować jako podkład
pod farby akrylowe oraz olejne.
Dostępny w plastikowych opakowaniach o poj. 750ml.

Klej skórny

18

50 x 50 (20 szt.)
50 x 60 (20 szt.)
61 x 46 (20 szt.)
61 x 50 (20 szt.)
65 x 50 (20 szt.)
70 x 50 (20 szt.)
73 x 50 (20 szt.)
73 x 54 (20 szt.)

Klej skórny w granulkch. Produkcji holenderskiej.
Dostępny w opakowaniach 250g i 500g.
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Farba olejna

Biała, studyjna farba olejna. W asortymencie
cynkowa oraz tytanowa.
Dostępna w 120ml tubach.

Terpentyna malarska pierwszego gatunku.

Media malarskie

Dostępna w plastikowych butelkach
o poj. 250ml oraz 500ml.

Olej lniany.
Dostępny w plastikowych butelkach
o poj. 500ml oraz 250ml.

Teczka tekturowa

Teczka wykonana z tektury falistej, idealna do
przechowywania prac. Wycięty uchwyt do
przenoszenia.
Dostępna w rozmiarach: B1, B2, B3.

Teczka plastikowa

Teczka z plastiku, wyposażona w uchwyt do
przenoszenia oraz regulowany pasek na ramię.
Dostępna w rozmiarach: B1, B2, B3, A0, A1, A2, A3, A3+.

Płyty poliuretanowe

Płyty wykonane z pianki poliuretanowej.
Format B1.
Płyty sztywne dostępne w trzech grubościach:
białe 3mm – pakowane po 30 szt.
białe 5mm – pakowane po 20 szt.
białe 10mm – pakowane po 10 szt.
czarne – 5mm – pakowane po 20 szt.

do

graficznych

technik

Linoleum

Miękkie linoleum
linorytniczych.

Dostępne w formatach B1 i B2 w bardzo korzystnej cenie.
Bardzo łatwe do pocięcia na mniejsze formaty.

papirus.waw.pl@gmail.com
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Farba akrylowa do zastosowań
studyjnych i hobbystycznych.
Dostępna w tubach 75ml
(73kolory w tym 8 fluorescencyjnych i
5 metalicznych)

Farba akrylowa Madisi

oraz
w pojemności 500ml – biel tytanowa.

Kolory, tuby 100ml:
104 – titanium white
110 – ivory white
210 – naples yellow
214 – light lemon yellow
215 – lemon yellow
216 – yellow pale
219 – portrait tone
227 – yellow mid
229 – yellow deep
301 – orange yellow
302 – scarlet
313 – orange red
315 – crimson red
324 – vermilion
330 – orange
332 – permanent red
336 – rose
341 – madder red
343 – orange grey
401 – reddish purple

402 – brilliant purple
430 – violet
434 – mauve
439 – dioxazine violet
443 – ultramarine
445 – prussian blue
450 – phtalo blue-green
453 – cobalt blue
455 – cerulean blue
457 – eastern blue
460 – blue grey
503 – green pale
505 – green mid
549 – leaf green
558 – phtalo green
559 – emerald green
560 – viridian
562 – yellowish green
566 – mitis green
568 – sap green

569 – olive green
576 – green grey
601 – raw sienna
676 – yellow ochre
679 – transparent brown
681 – light red
684 – burnt sienna
687 – burnt umber
688 – raw umber
690 – van Dyke brown
781 – yellow grey
783 – purple grey
785 – deep grey
787 – grey mid
791 – mars black
792 – ivory black
793 – black
795 – cold gray
796 – warm grey
797 – Payne’s gray

Metaliczne, tuby 100ml:
121 – silver metallic
129 – iridescent pale gold
130 – iridescent deep gold
137 – red gold metallic
280 – red-purple gold metallic
Fluorescencyjne, tuby 100ml:
272 – yellow fluo.
553 – green fluo.
822 – orange fluo.
823 – golden fluo.
831 – peach red fluo.
833 – red fluo.
841 – blue fluo.
848 – purple fluo.

Farba olejna Madisi

Studyjna farba olejna.
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Dostępna w metalowych tubach:
40 ml oraz 170ml
(kolory oznaczone poniżej
gwiazdką są dostępne w
pojemności 170ml)

Kolory, tuby 40ml (*170ml):
104 – titanium white *
106 – zinc/titanium white *
204 – chrome yellow mid*
208 – chrome yellow deep*
210 – naples yellow*
213 –cadmium yellow*
215 – lemon yellow*
216 – yellow pale
217 – indian yellow
219 – portrait tone*
229 – yellow deep*
301 – orange yellow

302 – scarlet *
315 – crimson red*
321 – cadmium orange red*
324 – vermilion*
328 – cadmium red medium*
335 – carmine*
336 – rose
401 – purple
403 – purple red
430 – violet
443 – ultramarine *
445 – prussian blue*

Katalog produktów

447 – sky blue*
453 – cobalt blue*
455 – cerulean blue
505 – green mid
560 – viridian *
562 – yellowish green*
565 – cadmium green*
568 – sap green*
569 – olive green*
601 – raw siena*
676 – yellow ochre*
681 – light red
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682 – transparent red oxide
684 – burnt siena*
687 – burnt umber*
688 – raw umber*
783 – purple grey
787 – cold purple grey*
791 – mars black*
792 – ivory black*
795 – cold grey*
796 – warm grey*
797 – payne’s grey
798 – grey*
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Komplety farb
akrylowych Kaibo

Farby akrylowe do zastosowań studyjnych.
Dostępne w zestawach:
KB 9212, 12kol.x12ml
KB 9218, 18kol.x12ml
KB 9224-2,24kol.x12ml

Komplet farb olejnych
Kaibo

Farby olejne w metalowych tubkach,
do zastosowań studyjnych.
Dostępne w zestawach:
KB 8312, 12kol.x12ml
KB 8318, 18kol.x12ml
KB 8324-2, 24kol.x12ml

Komplet farb
akwarelowych Kaibo

Farby akwarelowe w tubach, każda o pojemności
12ml. Farby są idealne do nauki malowania
farbami wodnymi.
Dostępne w zestawach:
KBW 1212, 12x12ml
KBW 1812, 18x12ml
KBW 2412, 24x12ml

Farby
akrylowe do
paznokci

Zestaw 12 kolorów farb akrylowych do malowania
paznokci.
Zestaw 12kol. x 15ml

okrągla śr.17cm KB-0005

owalna 23x17cm KB-0001

papirus.waw.pl@gmail.com

owalna 36x27cm KB-0023,
owalna 29x22cm KB-0002
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Palety malarskie plastikowe

prostokątne:
34x24cm KB-0018,
30x22cm KB-0018A,
24x16,5cm KB-0018B

owalna 30x21cm KB-0028
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Palety
malarskie
drewniane

Palety malarskie wykonane z litego drewna,
wyposażone w wygodny, profilowany uchwyt na
kciuka. Grubość palety to 5mm. Polecane do farb
olejnych i akrylowych.
Dostępne rozmiary:
owalne: 40x50, 30x40, 25x30, 20x30
prostokątne: 40x50, 30x40, 25x30, 20x30.

Palety zrywalne

Wykonane z kredowego papieru w formie
klejonego bloku z wygodnym uchwytem na
kciuka. Po zużyciu warstwy (kartki) palety należy
ją oderwać i korzystać z następnej. 40 kartek w
każdej palecie.

Cęgi do
naciągania
płótna

Dostępne w rozmiarach 25x35 oraz 22,5x30

Dłuta do drewna

W całości metalowe, wytrzymałe cęgi do
naciągania płótna na krosna.
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Komplet dłut do rzeźbienia w drewnie.
Drewniane uchwyty wyposażone w stalowe
zakończenia tnące. Istnieje możliwość ostrzenia
narzędzi.

Naczynie do mycia pędzli

Stalowe naczynie do mycia pędzli wyposażone w
wieszak-sprężynę do mocowania pędzli.

Kubek na wodę

Dostępne w zestawach 12 lub 8 szt.

Zamykany kubek na wodę. Jeśli wody jest nie
więcej niż oznaczony poziom, nawet po
przewróceniu woda się nie wyleje.
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Narzędzia
ceramiczne

Drewniane narzędzia z metalowymi końcówkami
o różnym kształcie, do modelowania w glinie,
modelinie itp.
Komplet zawiera 6 szt. dwustronnych narzędzi

Bambus do
rysowania

Bambusowy patyk dwustronnie zaostrzony.
Do pisania i rysowania tuszem i farbami wodnymi.
Dostępny w trzech rozmiarach: S – mały, M – średni, L – duży.

Szpatułki
drewniane

Drewniane szpatułki do modelowania w glinie,
plastelinie, modelinie o różnych kształtach.
Pakowane po 15 szt.

Rozpylacz do
fikastywy

Metalowy rozpylacz z drewnianym ustnikiem.

Rozcieracz do
pasteli

Zestaw różnej grubości wiszerów do pasteli i węgla.
Pozwalają na dużo precyzyjniejsze niż palcem
rozcieranie nie brudząc rąk. Można je temperować
ostrą temperówką.
Dostępny w zestawach po 6 szt. w kolorowym lub białym
papierku.

Skalpel

Skalpel modelarki w zestawie z 6 ostrzami w
różnych kształtach.

Gumki - sharpeny

Zestaw trzech podwójnie zakończonych gumek do
precyzyjnego wymazywania ołówka.

papirus.waw.pl@gmail.com
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Kawalet do
ceramiki

Wysokość: 11cm, średnica blatu: 18cm.

Wytrzymałe tuby plastikowe,
każda z regulowanym
paskiem na ramię i
możliwością przedłużenia.

Kod KB117 - śr.14cm; długość 80 – 135cm
Kod KB116 - śr.11cm; długość 77 – 135cm
(tuby wykonane z masywnego tworzywa,
z uchwytem do noszenia i paskiem na ramię)

Kod KB607 - śr.13cm; długość 78 – 135cm
Kod KB603 - śr.10cm; długość 56 – 90cm
(tuby z paskiem na ramię)

Wałek graficzny

Tuby rysunkowe plastikowe

Ręcznie obracany, wykonany w całości z metalu
kawalet do ceramiki. Wyposażony w łożysko kulkowe.

Wytrzymały wałek graficzny.
Gumowany walec ma 14,4 cm szerokości,
uchwyt plastikowy.

Manekiny

Drewniane manekiny do nauki rysowania.

Pędzle nylonowe skośne serii 3577

Dostępne w pięciu rozmiarach:
Kod SC-05M – wysokość 12,5 cm
Kod SC-08M – wysokość 20 cm (z bukszpanu)
Kod SC-12M – wysokość 30,5 cm
Kod SC-16M – wysokość 40,5 cm
Kod SC-20M – wysokość 50,5 cm
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Pędzle skośne. Krótki, drewniany, lakierowany,
intensywnie czerwony trzonek i nylonowe cieniowane
włosie. Nadaje się do farb olejnych, akrylowych,
temper, gwaszy i akwareli.
Dostępne rozmiary: 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9,10,11, 12.
Pakowane po 12 szt.
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Pędzle nylonowe Kangrui serii 2500

Pędzle okrągłe. Krótki, drewniany, niebieski trzonek
i nylonowe złote włosie. Nadaje się do farb
olejnych, akrylowych, temper, gwaszy i akwareli.
Dostępne rozmiary: 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11, 12.
Pakowane po 12 szt.

Pędzle nylonowe Kangrui serii 2901R

Pędzle okrągłe. Krótki, drewniany, niebieski trzonek
i nylonowe złote włosie. Nadaje się do farb
olejnych, akrylowych, temper, gwaszy i akwareli.
Dostępne rozmiary: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Pakowane po 11 szt.

Pędzle nylonowe Kangrui serii 2962

Pędzle płaskie. Krótki, lakierowany, drewniany
trzonek i nylonowe cieniowane włosie. Nadaje się
do farb olejnych, akrylowych, temper, gwaszy
i akwareli.
Dostępne rozmiary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12.
Pakowane po 12 szt.
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Pędzle nylonowe Kangrui serii 6106

Pędzle o kształcie włosia typu „wachlarz”. Długi,
czarny, lakierowany, drewniany trzonek i nylonowe
cieniowane włosie. Nadaje się do farb olejnych,
akrylowych, temper, gwaszy i akwareli.

Pędzle nylonowe Kangrui serii 788

Dostępne rozmiary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12.
Pakowane po 12 szt.

Pędzle okrągłe. Krótki, drewniany, czarny trzonek
i nylonowe białe włosie. Nadaje się do farb akrylowych,
temper, gwaszy i akwareli.

Pędzle nylonowe Kangrui serii 8118

Dostępne rozmiary: 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11, 12.
Pakowane po 15 szt.
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Pędzle płaskie. Krótki, przezroczysty, plastikowy
trzonek i nylonowe włosie. Nadaje się do farb
akrylowych, temper, gwaszy i akwareli.
Dostępne rozmiary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12.
Pakowane po 6 szt.
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Pędzle nylonowe Kangrui serii 973

Pędzle płaskie. Długi, czarny z żółtym paskiem,
drewniany trzonek i nylonowe białe włosie. Nadaje
się do farb olejnych, akrylowych, temper, gwaszy,
ale szczególnie polecany do akwareli.
Dostępne rozmiary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Pakowane po 12 szt.

Pędzle z sobola Kangrui serii 996

Pędzle okrągłe retuszerskie. krótki, granatowy,
profilowany trzonek i naturalne włosie z sobola.
Nadaje się do farb olejnych, akrylowych, temper,
gwaszy i akwareli.
Dostępne rozmiary: 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pakowane po 10 szt.

Pędzle nylonowe Kangrui serii 813

Płaskie pędzle. Nylonowe złote włosie syntetyczne
o płaskim kształcie oraz krótki, drewniany, czarny,
spłaszczony, trzonek. Przeznaczony do gruntowania
i malowania większych powierzchni.
Dostępne rozmiary: 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 8cm.
Pakowane po 10 szt.
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Zestawy pędzli do kaligrafii chińskiej Kangrui serii MT

Nr 003

Nr 001

Nr 007

Zestawy (po 3 szt. każdy) okrągłych pędzli do kaligrafii chińskiej.
Naturalne włosie z kozy obsadzone na krótkich bambusowych
trzonkach.
Dostępny w trzech rodzajach: 001, 003, 007.
Sprzedawane w kompletach po 3 sztuki.
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Pędzle szczecinowe Angelo serii 1120

Pędzle okrągłe. Długi, lakierowany, drewniany
trzonek i naturalne, sztywne włosie szczecinowe.
Nadaje się do farb olejnych, akrylowych, temper
i gwaszy.
Dostępne rozmiary: 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Pakowane po 12 szt.

Pędzle szczecinowe Angelo serii 1122

Pędzle płaskie. Długi, lakierowany, drewniany
trzonek i naturalne, sztywne włosie szczecinowe.
Nadaje się do farb olejnych, akrylowych, temper
i gwaszy.
Dostępne rozmiary: 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Pakowane po 12 szt.

Pędzle szczecinowe Angelo serii 1124

Pędzle o kształcie włosia typu „koci język”. Długi,
lakierowany, drewniany trzonek i naturalne,
sztywne włosie szczecinowe. Nadaje się do farb
olejnych, akrylowych, temper i gwaszy.
Dostępne rozmiary: 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Pakowane po 12 szt.
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Pędzle Vincent serii 2001

Pędzle okrągłe. Długi, lakierowany, drewniany trzonek
i nylonowe włosie. Przeznaczony do farb akrylowych.

Pędzle Vincent serii 2000

Dostępne rozmiary: 0, 1, 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30.
Pakowane po 6 szt.

Pędzle płaskie. Długi, lakierowany, drewniany trzonek i
nylonowe włosie. Przeznaczony do farb akrylowych.

Pędzle Vincent serii 2000K

Dostępne rozmiary: 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32,
40.
Pakowane po 6 szt.

Pędzle o kształcie włosia typu „koci język”. Długi,
lakierowany, drewniany trzonek i nylonowe włosie.
Przeznaczony do farb akrylowych.
Dostępne rozmiary: 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Pakowane po 6 szt.
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Pędzle nylonowe Angelo serii 875

Pędzle okrągłe. Krótki lakierowany trzonek
drewniany i nylonowe włosie. Nadaje się do farb
olejnych, akrylowych, temper, gwaszy oraz akwareli.
Dostepne rozmiary: 5/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.
Pakowane po 6 szt.

Pędzle Vincent serii 200

Pędzle okrągłe. Krótki, lakierowany, drewniany
trzonek i naturalne, średnio miękkie włosie z kucyka.
Nadaje się do farb olejnych, akrylowych, temper
i gwaszy.
Dostępne rozmiary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Pakowane po 12 szt.

Pędzle Angelo serii 410

Pędzle okragłe. Krótki, lakierowany, drewniany
trzonek i naturalne włosie z sobola. Nadaje się do
farb olejnych, akrylowych, temper i gwaszy.
Dostępne rozmiary: 2/0, 0, 1, 2 , 3, 4, 6, 8, 10, 12.
Pakowane po 6 szt.
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Pędzle Angelo serii 4230

Pędzle o kształcie włosia typu „wachlarz”. Długi,
lakierowany, drewniany trzonek i naturalne, sztywne
włosie szczecinowe. Nadaje się do farb olejnych,
akrylowych, temper i gwaszy.

Pędzle Angelo serii 4227

Dostępne rozmiary: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Pakowane po 3 szt.

Pędzle o kształcie włosia typu „wachlarz”. Długi,
lakierowany, drewniany trzonek i naturalne, miękkie
włosie z borsuka. Nadaje się do farb olejnych,
akrylowych, temper i gwaszy.

Pędzle Angelo serii 125

Dostępne rozmiary: 2, 4, 6, 8, 10, 12 Pakowane po 3 szt.

Płaskie pędzle. Naturalne białe włosie szczecinowe oraz
drewniany, lakierowany, spłaszczony, krótki trzonek.
Przeznaczony do gruntowania i malowania większych
powierzchni.
Dostępne rozmiary (w calach): 1, 1½, 2, 2½, 3
Pakowane po 12szt.
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Pędzle Angelo serii 210

Pędzle płaskie. Naturalne bardzo miękkie włosie
z kucyka oraz drewniany, lakierowany, spłaszczony,
krótki trzonek. Przeznaczony do farb wodnych,
idealny do werniksowania.
Dostępne rozmiary: 1, 1½, 2, 2½, 3
Pakowane po 12szt.

Pędzle do kaligrafii chińskiej serii 0018

Okrągły pędzel. Naturalne włosie z kozy obsadzone
w bambusowych trzonkach.
Dostępny w trzech rozmiarach: 0, 3, 5.

Pędzle do kaligrafii chińskiej serii 0046

Okrągły pędzel. Naturalne włosie z wilka obsadzone
w krótkich bambusowych trzonkach.
Dostępny w trzech rozmiarach: S, L, T.
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Każda szpachelka została wykuta z jednej części stali, nie są spawane. Są elastyczne, a zarazem trwałe.
Posiadają drewniane, lakierowane trzonki.

Szpachelki malarskie Angelo

Wybór spośród 20 rozmiarów i kształtów:
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021.
Pakowane po 6 szt.

1001

1002

1012
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Szpachelki malarskie Angelo

1007
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Zestaw pędzli szczecinowych
Farby puchnące Amos

Zestaw pędzli szczecinowych. Długie trzonki.
12 sztuk w rozmiarach od 1 do 12.

Oryginalne farby, zwiększające swoją objętość podczas
wysychania. Przeznaczone do dekorowania papieru,
tektury, drewna, kamieni i tkanin.
Zestaw (PUP10P10) zawiera 10 kolorów w buteleczkach
o pojemności 10,5 ml.

Farby tempery Universal

Farby do twarzy
FACE DECO

Supermiękkie, wykręcane farbki
w sztyfcie,
przeznaczone do charakteryzacji twarzy na specjalne
okazje. Wygodne w użyciu, niebrudzące i bezpieczne dla
dzieci. Intensywne, żywe kolory. Łatwo zmywalne za
pomocą wody z mydłem.
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Dostępny zestaw 6 kolorów: biały, żółty, czerwony, niebieski,
zielony, czarny.

Wodorozcieńczalne farby tempery do malowania na
sztywnych powierzchniach: desce, sklejce, powierzchni
metalowej, blasze. Przy cienkiej warstwie farb – można
malować na papierze i kartonie. Farby łatwo zmywalne,
można je dowolnie mieszać uzyskując nowe kolory
i odcienie. Możliwość warstwowego malowania i korekt.
Idealne do nauki.
Dostępne w butelkach o pojemności 1000 ml w palecie 17 kolorów:

- biała

- fioletowa

- zielona

- żółta cytrynowa

- brązowa

- fiolet biskupi

- zielona morska

- żółta

- jasna brązowa

- czarna

- zielona jasna

- błękitna

- pomarańczowa

- czerwona

- niebieska

- łososiowa

- czerwona ciemna
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Węgiel naturalny Maries

Wysokiej
jakości
węgiel
artystyczny
o
wszechstronnym
zastosowaniu.
Przeznaczony
zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych
artystów. Przeznaczony do szkiców i rysunku
artystycznego. Pakowany w kartonowe tuby.
Dostępny w kolorze czarnym w rozmiarach:
- Ø 4 – 5 mm (25 szt.)
- Ø 5 – 7 mm (25 szt.)
- Ø 7 – 9 mm (25 szt.)
- Ø 10 ±1 mm (5 szt.)

Pastele suche Maries

Wysokiej jakości suche, kwadratowe pastele są
kredkami do nastrojowych rysunków na papierze.
Nasycone, intensywne kolory. Kwadratowy kształt i
boczne ułożenie kredki pozwala na pokrywanie
dużych obszarów za jednym pociągnięciem oraz na
mieszanie, cieniowanie kolorów. Aby uniknąć
rozmazania rysunku należy użyć utrwalacza.
Dostępne zestawy: 12, 24 oraz 48 kolorów

Pastele olejne Maries

Wysokiej jakości pastele, posiadają głębokie,
nasycone kolory. Dzięki swym walorom umożliwiają
płynne oraz gładkie rysowanie po papierze. Kredki są
wytrzymałe
i niełatwo je złamać. Kolory pasteli można nakładać
jeden na drugi i korygować, używając terpentyny
jako rozpuszczalnika. Wykonane obrazy są trwałe i
odporne na światło.
Dostępne zestawy: 12, 16 oraz 25 kolorów

Pisaki do tkanin
Carioca Cromatex

Wysokiej jakości pisaki przeznaczone do trwałego
zdobienia tkanin. Posiadają nylonową końcówkę
o grubości 3 mm i długości pisania powyżej 800m.
Nowoczesna technologia konstrukcji wyposażona
jest w blokadę końcówki –nie ma możliwości
wciśnięcia jej do środka. Aby uzyskać trwały efekt w
jaskrawych kolorach – po skończeniu należy
wyprasować żelazkiem lewą stronę materiału.
Udekorowaną odzież można prać w temperaturze
maxymalnie 60°C.
Pisaki dostępne w zestawach 6 i 12 kolorów.
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