Ved at bruge STOCKMAR’S produkter til
at udtrykke sig kunstnerisk, bliver børn
i stand til at genskab deres oplevelser af
verden. Det kreative samspil mellem barnets fantasi og dets indtryk af virkeligheden bidraget til udviklingen af barnets
kreative og kunstneriske færdigheder.
Den indre ro, som opstår når barnet sidder
og maler, modvirker det pres som mange
børn føler på grund af de høje forventninger, som ofte pålægges dem i dagligdagen. Den kreative proces, som farverne
kan hjælpe på vej, fremmer derfor et mere
balanceret udviklingsmønster for barnet.

STOCKMAR Produkter
I årtier har navnet STOCKMAR repræsenteret kunstprodukter af højeste kvalitet. Her skal kvalitet forstås som et omfattende
og grundlæggende princip: omhyggeligt udvalgte råvarer, eﬀektive produktionsmetoder og fremragende farve-, tegne- og
modelleringsegenskaber. Det er også en del af dette kvalitetskoncept, at vores produkter skal kunne åbne for den kreative
udfoldelse, som er så vigtig for den individuelle personlige udvikling. Sådan kan vi skabe produkter der er udover det sædvanlige, og som fremmer en rig kunstnerisk oplevelse – i hjemmet, børnehaven, skolen eller i forbindelse med kunstterapi.
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VOKSFARVER

STOCKMAR voksfarver
Fordi kunst skaber glæde
Uanset hvor i verden, du befinder dig – børn elsker at
tegne og male! Selv helt små børn giver sig hen til deres
leg, går i dialog med farvernes og formernes verden og
udforsker deres kunstneriske potentiale i en frydefuld
kreativ proces. Her er STOCKMAR voksfarver det perfekte
valg: De lysende farver og den fine duft af bivoks gør
selve maleprocessen til en sanseoplevelse, som åbner
for det kunstneriske frirum.

Oplev farverne
Farver har stor virkning – det vidste den store
tyske digter Johann Wolfgang von Goethe allerede, da han skabte sin berømte farvecirkel, som
alle STOCKMAR produkter med deres kraftfulde og
alligevel harmoniske farvepalet, orienterer sig
efter. STOCKMAR voksfarvers særlige konsistens
giver både mulighed for fine sarte tegninger og
for billeder med intensivt lysende farver. Den krystallinske voks, der anvendes som bærestof, sørger for transparens og giver farverne struktur og
glans. Den naturlige bivoks skaber de attraktive
varme farvetoner.
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fås som stifter eller blokke
både enkeltvis eller som sortiment
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Klassiker med karakter
STOCKMAR voksfarver, som er udviklet i nært
samarbejde med pædagoger og kunstnere,
har gennem årtier været en velkendt og umiskendelig klassiker. I hjemmet, i børnehaver
og i skoler – forældre og pædagoger over hele
verden værdsætter den uforlignelige høje kvalitet i denne nøje sammensatte blanding af
højkvalitativ voks, naturlig bivoks og et højt
pigment-indhold. De robuste voksmaleblokke
egner sig fint til små barnehænder: De ligger
godt i hånden og knækker ikke. Også større
børn bruger gerne blokkene til farvelægning af
større flader.
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