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Stockmar produkter –
for kreativitet og glæde
I næsten 100 år har navnet STOCKMAR stået for kreative kvalitetsprodukter. Det er også en del af vores kvalitetskoncept, at vores produkter skal åbne for de kreative frirum, som er så vigtige for den individuelle personlige udvikling. Vores kvalitetskoncept spænder vidt og
omfatter også det omhyggelige valg af råmaterialer, en førsteklasses
forarbejdning samt fremragende farve- male- og modelleringsegenskaber. Sådan kan vi skabe produkter, der er udover det sædvanlige,
og som fremmer en rig kunstnerisk oplevelse – i hjemmet, børnehaven, skolen eller i terapeutiske miljøer.

STOCKMAR farveharmoni –
fordi farver har stor virkning
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. I Goethes farvecirkel finder vi
hele regnbuens mangfoldighed af farver - skabt af de tre grundfarver
blå, rød og gul. På grundlag af denne farvecirkelharmoni og vores viden om, hvordan de enkelte farver virker på mennesker, har vi udviklet
de fint indbyrdes afstemte farver for alle STOCKMAR produkter.
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Stockmar kvalitet – med tradition
for ansvarlighed og risikofri anvendelse
Vores produkter er sammensat af udsøgte råmaterialer, som vi anvender i harmonisk og nøje afstemt balance. Den fremragende kvalitet i
sammensætningen af vores produkter er resultatet af årtiers erfaring.
STOCKMAR produkter er risikofri for både sundhed og miljø. Fordi vi
ser os selv som ansvarlige overfor vores fælles verden, udvikler vi alle
vores produkter med en meget højere sikkerhedsstandard, end loven
foreskriver.
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STOCKMAR bivoksfarver

Fordi kunst skaber glæde
Stockmar bivoksfarver er det perfekte valg til børn: De lysende farver
og den fine duft af bivoks gør selve maleprocessen til en sanseoplevelse, som åbner for de kunstneriske frirum.

32 farver
•
•

i kunstnerkvalitet
fås som farveblyanter eller blokke
både enkeltvis eller som sortiment

Oplev farverne
STOCKMAR bivoksfarvers 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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BIVOKSFARVER
STOCKMAR KLASSIKERE OG GAVESÆT
Klassikeren! 8 bivoksfarver i en tidløs metalæske. Med skraber, standardsortiment med farverne: 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15

85031000

Klassikeren! 16 bivoksfarver i en tidløs metalæske. Med skraber, farver: 01-16

85032000

16 bivoksfarver i kvalitets trækassette. Med skraber, farver: 01-16

85032500

24 bivoksfarver i kvalitets trækassette. Med skraber, farver: 01-24

85032600

32 bivoksfarver i papkassette. Med skraber, indeholder 32 enkeltfarver

85032320

FLERE SORTIMENTER OG SUPPLERINGSSORTIMENTER
12 bivoksfarver i karton. Med skraber, farver: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16

85031200

8 bivoksfarver i metalæske. Med skraber, suppleringssortiment med farverne: 17-24

85032100

8 bivoksfarver i metalæske. Med skraber, suppleringssortiment med farverne: 24, 25, 34, 42, 43, 44, 45, 47

85032101

ENKELTFARVER
12 bivoksfarver i karton.

850330--

Farver: 01 karminrød, 02 zinnoberrød, 03 orange, 04 guldgul, 05 citrongul, 06 gulgrøn, 07 grøn, 08 blågrøn, 09 blå, 10 ultramarin, 11 blåviolet, 12 rødviolet, 13 rødbrun,
14 gulbrun, 15 sort, 16 hvid, 17 grå, 18 preussisk blå, 19 koboltblå, 20 okkergul, 21 venetiansk rød, 22 umbra, 23 olivengrøn, 24 rosa, 25 guld, 26 sølv, 34 perlerosa,
42 magenta, 43 flammerød, 44 solgul, 45 løvgrøn, 47 indigo, 00 farveløs (batikblyant)

BIVOKSMALEBLOKKE
STOCKMAR KLASSIKERE OG GAVESÆT
Klassikeren! 8 bivoksmaleblokke, metalæske. Med skraber, standardsortiment med farverne: 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15

85034000

Klassikeren! 16 bivoksmaleblokke i metalæske. Med skraber, sortimentfarver: 01-16

85035000

16 bivoksmaleblokke i trækasse. Med skraber, sortimentfarver: 01-16

85035500

24 bivoksmaleblokke i trækasse. Med skraber, sortimentfarver: 01-24

85035600

32 bivoksmaleblokke i papkassette. Med skraber, indeholder 32 enkeltfarver

85035320

FLERE SORTIMENTER OG SUPPLERINGSSORTIMENTER
12 bivoksmaleblokke i papkassette. Med skraber, farver: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16

85034200

8 bivoksmaleblokke i metalæske. Med skraber, suppleringssortiment med farverne: 17-24

85035100

ENKELTFARVER
12 bivoksmaleblokke i karton.

850360--

Farver: 01 karminrød, 02 zinnoberrød, 03 orange, 04 guldgul, 05 citrongul, 06 gulgrøn, 07 grøn, 08 blågrøn, 09 blå, 10 ultramarin, 11 blåviolet, 12 rødviolet, 13 rødbrun,
14 gulbrun, 15 sort, 16 hvid, 17 grå, 18 preussisk blå, 19 koboltblå, 20 okkergul, 21 venetiansk rød, 22 umbra, 23 olivengrøn, 24 rosa, 25 guld, 26 sølv, 34 perlerosa,
42 magenta, 43 flammerød, 44 solgul, 45 løvgrøn, 47 indigo
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STOCKMAR farveblyanter
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At være kunstner
En typisk egenskab ved STOCKMAR farveblyanter er deres transparens
og laseringsevne. Takket være den præcist afpassede andel af højkvalitativ mikrokrystallinsk voks får hver eneste farvestreg i samspil med
lys en særlig dybde. Denne eﬀekt opleves særligt udpræget i forbindelse med laserende maleteknikker, hvor der lægges mange farvelag
over hinanden på papiret.

Blød og alligevel kraftig
En perfekt blanding af fugtige og tørre bestanddele og en forarbejdningsproces, som STOCKMAR selv har udviklet, er grundlaget for
kernerne i STOCKMAR farveblyanter. Derved afgiver den brudsikre og
støvfri kerne en både blød og kraftig farvestreg.

24 farver
•

i kunstnerkvalitet

•

fås i trekantet og sekskantet form

•

i 3 sortimenter 12+1 / 18+1 / 24+1
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SORTIMENTER
STOCKMAR farveblyanter – TREKANTEDE. Farveblyanter sorteret i metalæske, længde 175 mm, diameter 10 mm, ulakerede
Sortiment 12 + 1. Farver: 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 24, 42, 44, B blyant

85093112

Sortiment 18 + 1. Farver: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 42, B blyant

85093118

Sortiment 24 + 1. Farver: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 42, 44, 45, 47, B blyant

85093124

STOCKMAR farveblyanter – SEKSKANTEDE. Farveblyanter sorteret i metalæske, længde 175 mm, diameter 10 mm, ulakerede
Sortiment 12 + 1. Farver: 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 24, 42, 44, B blyant

85094112

Sortiment 18 + 1. Farver: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 42, B blyant

85094118

Sortiment 24 + 1. Farver: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 42, 44, 45, 47, B blyant

85094124

ENKELTFARVER
STOCKMAR farveblyanter – TREKANTEDE. 15 farveblyanter i foldekarton, længde 175 mm, diameter 10 mm, ulakerede

850959--

STOCKMAR farveblyanter – SEKSKANTEDE. 19 farveblyanter i foldekarton, længde 175 mm, diameter 10 mm, ulakerede

850969--

Farver: 01 karminrød, 02 zinnoberrød, 03 orange, 04 guldgul, 05 citrongul, 06 gulgrøn, 07 grøn, 08 blågrøn, 09 blå, 10 ultramarin, 11 blåviolet, 12 rødviolet, 13 rødbrun,
14 gulbrun, 15 sort, 16 hvid (trekantet), 18 preussisk blå, 22 umbra, 24 rosa, 25 guld, 26 sølv, 42 magenta, 44 solgul, 45 løvgrøn, 47 indigo

FLERE ENKELTFARVER
STOCKMAR 4-farvede farveblyanter – SEKSKANTEDE. 19 farveblyanter i foldekarton, længde 175 mm, diameter 10 mm, ulakerede

85096492

STOCKMAR blyant B – SEKSKANTEDE. 19 farveblyanter i foldekarton, længde 175 mm, diameter 10 mm, ulakerede

85096781

STOCKMAR blyant B – TREKANTEDE. 15 farveblyanter i foldekarton, længde 175 mm, diameter 10 mm, ulakerede

85095781

GAVESÆT
STOCKMAR-sæt „Mal og tegn“. Sæt med 1 x 18+1 farveblyanter, trekantede, 1 x dækfarvekasse, 1 x tegneblok

85077101

STOCKMAR-sæt „Mal og tegn“. Sæt med 1 x 18+1 farveblyanter, sekskantede, 1 x dækfarvekasse, 1 x tegneblok

85077102

DISPLAYS
Sekskant-display farveblyanter komplet. Enkeltfarver: 2 x 24 farver, tre-/sekskantede,
sortimenter: 2 x 12+1 tre-/sekskantede, 2 x 18+1 tre-/sekskantede, 1 x 24+1 tre-/sekskantede

85093091

Sekskant-display farveblyanter trekantede. Enkeltfarver: 24 farver à 15 blyanter, sortimenter: 4 x 12+1, 3 x 18+1, 2 x 24+1

85093095

Sekskant-display farveblyanter sekskantede. Enkeltfarver: 24 farver à 19 blyanter, sortimenter: 4 x 12+1, 3 x 18+1, 2 x 24+1

85093096

4-farveblyanter, sekskantede. 37 blyanter i karton

85096493

TILBEHØR
STOCKMAR dobbeltblyantspidserdåse. Lavet af certificeret træ, højde 70 mm, diameter 45 mm,6 stk. enkeltvis indpakket i karton

85009010

STOCKMAR metalblyantspidser. 20 stk. i papkassette

85009040

Reserveklinger til STOCKMAR dobbeltblyantspidser. 20 klinger i papkassette

85009020

w w w. s t o c k m ar. de

8
STOCKMAR akvarelfarver

19 farver

01

•

i kunstnerkvalitet

•

i flasker à 20 ml, 50 ml, 250 ml

•

farvecirkelfarver blå - rød - gul
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Livlige og lysende farveuniverser
Lysende farver, høj transparens og en helt speciel farveharmoni:
STOCKMAR akvarelfarver påvirker mennesket i sin helhed. De vækker
glæden ved at male og skaber et rum for fantasifuld kunstnerisk udfoldelse. Det giver en intensiv oplevelse, når farverne udfolder deres
lysende kraft på det våde papir. Ved blandingen af de meget forskellige farvenuancer udvikles en fornemmelse for farvernes hemmelighedsfulde verden.

Maleteknikker med transparente lag
De transparente og alligevel lysende STOCKMAR akvarelfarver udvikler et særligt stærkt udtryk ved lasering.

STOCKMAR farvecirkelfarver
Goethes farvecirkel omfatter hele regnbuens farverigdom - skabt af
de tre grundfarver blå, rød og gul. På grundlag af denne farvecirkelharmoni og vores viden om, hvordan de enkelte farver virker på menneskets sanser, har vi udviklet de fint indbyrdes afstemte farver i alle
STOCKMAR produkter.

VANDFARVER
ENKELTFARVER
Akvarelfarve 250 ml

850410--

Akvarelfarve 50 ml

850420--

Akvarelfarve 20 ml

850430--

Farver: 01 karminrød, 02 zinnoberrød, 04 guldgul, 05 citrongul, 08 blågrøn, 10 ultramarin, 12 rødviolet, 13 rødbrun, 15 sort, 16 hvid, 18 preussisk blå, 19 koboltblå,
31 indigo , 33 orange, 34 mauve, 35 turkis, 36 saftgrøn, 37 brændt siena, 38 ildrød

SORTIMENTER
Grundsortiment: 6 farver à 20 ml i karton. Farver: 01, 02, 04, 05, 10, 18

85043041

Suppleringssortiment: 6 farver à 20 ml i karton. Farver: 08, 12, 13, 15, 16, 31

85043042

„Male vådt-i-vådt”: 12 farver à 20 ml i trækasse, med tilbehør. Pensel, blandeskåle, svamp, klud

85043046

FARVECIRKELFARVER
ENKELTFARVER
Farvecirkelfarve 250 ml

850410--

Farvecirkelfarve 50 ml

850420--

Farvecirkelfarve 20 ml

850430--

Farver: 51 rød (farvecirkel), 55 gul (farvecirkel), 59 blå (farvecirkel)
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STOCKMAR dækfarver

Mættede farver
Udover fire blandingsfarver indeholder STOCKMAR dækfarvekassen
også grundfarverne gul, rød og blå i hver to farvetoner, som giver
nærmest ubegrænsede muligheder for individuelle farveblandinger.
Takket være den høje andel af farvegivende pigmenter opstår der intensive farver, som også står lysende klart i tør tilstand. De lysende
farver i kunstnerkvalitet gør det at male til en sanseoplevelse. Og
omgangen med vand og pensler fremmer finmotorikken og åbner for
kunstnerisk kreativitet.

At være kreativ
Om du maler med dækkende farver i mættede farvetoner eller skaber
spinkle motiver med den fineste pensel, om du laserer med mange
farvelag eller maler de sarteste akvareller: STOCKMAR dækfarver er
velegnede til de mest forskelligartede maleteknikker. Der kan også
skabes interessante eﬀekter ved at anvende en blandingsteknik i
samspil med STOCKMAR bivoksfarver: Når disse farver er påført papiret, afviser de både vand- og dækfarver, hvad der kan give spændende
virkninger.

Farvekasse
med 12 farver
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i kunstnerkvalitet

•

med dækhvid, pensel og blandepalet

•

alle farver fås også enkeltvis
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SORTIMENT
Dækfarver - 12 farver + dækhvid + pensel + blandepalet. Farver: 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 33, 36

85046000

GAVESÆT
STOCKMAR-sæt „Mal og tegn“. Sæt med 1 x 18+1 farveblyanter, trekantede, 1 x dækfarvekasse, 1 x tegneblok

85077101

STOCKMAR-sæt „Mal og tegn“. Sæt med 1 x 18+1 farveblyanter, sekskantede, 1 x dækfarvekasse, 1 x tegneblok

85077102

ENKELTFARVER
Blandeskåle til dækfarver - 10 stk.

850451--

Farver: 01 karminrød, 02 zinnoberrød, 04 guldgul, 05 citrongul, 08 blågrøn, 10 ultramarin, 12 rødviolet, 13 rødbrun, 15 sort, 18 preussisk blå, 33 orange, 36 saftgrøn

DISPLAYS
Display inkl. dækfarvekasse og enkeltfarver. 1 display, 10 dækfarvekasser, 12 x 10 farvetabletter,
farver: 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 33, 36 (dvs. 10 af hver farve), 1 dispenser med 35 infobrochurer

85046910

TILBEHØR
Dækhvid tube 7,5 ml

85045016

Blandepalet til dækfarvekasse

85046001
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STOCKMAR modellerbivoks

15 farver
•

Med en stor andel ren bivoks

•

Grund- og hovedsortiment 6 / 12 sorterede plader

•

alle farver fås også enkeltvis
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At gribe verden
Børn elsker at forme og ælte – i denne kreative proces lærer de at beherske verden. STOCKMAR modellerbivoks er et ideelt materiale, som
kan bruges på mange forskellige måder, og som kan bearbejdes let og
ukompliceret. Til at begynde med har materialet en fast konsistens,
som hændernes varme hurtigt gør blødere: Når voksen æltes kraftigt,
bliver den blød, og takket være sin smidige konsistens kan den formes
til alle tænkelige figurer.

Kreativitet med alle sanser
De lysende, smukt afstemte farver, den fine duft af bivoks og den
intensive aktivitet med hænderne gør formgivning med STOCKMAR
modellerbivoks til en sanselig oplevelse. Til forskel fra blød modellervoks, hvor materialet efterhånden hærder og ofte med tiden bliver
sprødt, bevarer selv de fineste figurer af modellerbivoks deres form,
farve og glans – og kan om ønsket igen forarbejdes til nye figurer
på et senere tidspunkt. Materialet viser en særlig fin egenskab, når
man holder et spinkelt og fint arbejde op mod en lyskilde: Materialets
transparens lader lyset skinne igennem det, så farverne lyser særligt
smukt.

SORTIMENTER
6 plader modellerbivoks (100 x 40 mm) i papkassette. Farver: 00, 01, 04, 07, 09, 13

85051000

12 plader modellerbivoks (100 x 40 mm) i papkassette. Farver: 00, 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 24

85051200

ENKELTFARVER
Modellerbivoks - enkeltfarver - 15 plader 100 x 40 mm

850517--

Modellerbivoks - enkeltfarver - 4 plader 240 x 100 mm

850518--

Farver: 00 elfenben, 01 karminrød, 02 zinnoberrød, 03 orange, 04 guldgul, 05 citrongul, 06 gulgrøn, 07 grøn, 09 blå, 10 lyseblå, 12 rødviolet, 13 rødbrun, 15 sort,
24 rosa, 27 bivoksfarver
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STOCKMAR voksfolie

18 farver
•

fås som enkeltfarver

•

i sortimenter med 12 eller 18 farver
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SORTIMENTER
12 voksfolier (200 x 40 mm) i papkassette. Farver: 01, 04, 07, 09, 12, 13, 15, 24, 25, 26

85063000

18 voksfolier (200 x 40 mm) i papkassette. Alle 18 farver

85063100

12 voksfolier (200 x 100 mm) i papkassette. Farver: 01, 04, 07, 09, 12, 13, 15, 24, 25, 26

85063200

18 voksfolier (200 x 100 mm) i papkassette. Alle 18 farver

85063300

ENKELTFARVER
12 voksfolier (200 x 40 mm) i papkassette

850637--

12 voksfolier (200 x 100 mm) i papkassette

850638--

Farver: 01 karminrød, 02 zinnoberrød, 03 orange, 04 guldgul, 05 citrongul, 06 gulgrøn, 07 grøn, 09 blå, 10 lyseblå, 11 blåviolet, 12 rødviolet, 13 rødbrun, 14 gyldenbrun,
15 sort, 16 hvid, 24 rosa, 25 guld, 26 sølv

15

Dekoration og kreativitet
Børn elsker at lave kunstfærdige dekorationer til fester og andre fornøjelige lejligheder med vores fine voksfolier. Der er ingen grænser for
kreativiteten, for folierne hæfter godt på mange forskellige underlag.
Dekorationerne er særligt smukke, når de ses på en lys baggrund: Materialets transparens lader lyset skinne igennem det, så farverne lyser
særligt smukt.

At give farven en form
STOCKMAR voksfolie kan skæres eller stanses og kan også formes takket være hændernes varme. Sådan kan man f.eks. dekorere stearinlys
med små figurer, eller der kan sættes fine nye detaljer ind i et billede.
Folierne kan i øvrigt også anvendes sammen med modellerbivoks - på
den måde er det enkelt at forme plastiske kunstværker.
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